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 هوانیروز قهرمان

پشتیبان مطمئن 

نیروهای مسلح

حماسه پايداري
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* ما اروپايي ها هرگز نمي پذيريم كه يك قدرت خارجي حتي 
 اگ�ر نزديكتري�ن متح�د ما باش�د به ما بگويد با چه كش�وري

كار نكنيم
* هيچ كشوري در جهان نمي پذيرد يك كشور خارجي برايش 

تعيين تكليف كند
* اتحاديه اروپا همچنان به توافق با ايران پايبند است

 * اس�اس كار اتحادي�ه گزارش ه�اي آژان�س بين الملل�ي
انرژي اتمي است

* 28 عضو اتحاديه با همكاري جامعه بين الملل تاش مي كنند 
توافق هسته اي ايران حفظ شود

* تاش براي حفظ توافقنامه را به علت تأمين امنيت جمعي 
خود انجام مي دهيم

 * بخش�ي از اي�ن ه�دف، مس�تلزم اين اس�ت ش�ركت هاي ما
ب�ا ش�ركت هاي ايران�ي رابط�ه اقتص�ادي و تجاري داش�ته 

باشند
* تاش مي كنيم به تجار اروپايي ابزارهايي بدهيم كه از آنها 
در براب�ر تحريم ه�ا و تهديدهاي آمري�كا محافظت كند و آنها 

براي مبادله تجاري با ايران گام بردارند
 مسئول ارشد سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا درنخستین روز سال 
جدید میادی، درگفتگو با پایگاه 
اینترنتی خبری »ایو مینت«، تاکید 
کرد که اس���اس کار اتحادیه اروپا 

گزارش های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بوده و این اتحادیه همچنان به 

توافق با ایران پایبند است.
خبرنگار ایو مینت پرس���ید: 
بقیه در صفحه 2

نمایندگان مجلس مقرر کردند: اگر دس���تگاه ها 
ضرورتی برای تأمین کااها یا خدمات خارجی )که 
مش���ابه محصول داخلی دارند(، داش���ته باشند، باید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی 

آن را تائید کند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی 

دیروز مجلس مواد 5، 6، 7 ، 8، 9، 10 طرح اصاح 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در 
تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات 

را بررسی و تصویب کردند.
نماین���دگان در م���اده 5 این طرح مقرر کردند: 
بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه2

وسعت دریاچه ارومیه 310 کیلومترمربع 

افزایش یافت

حمایت آیت اه العظمي سیستاني از تاش ها 

براي مبارزه با فساد در عراق
* حجم آب درياچه با حدود 500 ميليون مترمكعب نسبت به سال گذشته به يك ميليارد و 600 

ميليون مترمكعب رسيده است
* تراز آب درياچه اروميه  نسبت به سال گذشته 26سانتی متر افزايش داشته است

*  نماينده آيت اه العظمي سيس�تاني: مرجعيت عاليقدر خواس�تار پايان دادن به شكاف هاي 
قانوني در عراق هستند

* هيات شفاف سازي عراق از رهنمودهاي آيت اه العظمي سيستاني استقبال كرد

موگریني: هرگز نمي پذیریم آمریكا 

* وزارت صنعت و جهاد كش�اورزي موارد اس�تثناء ورود كااهاي خارجي مش�ابه توليد براي ما تعیین تكلیف کند

داخل را بايد تأييد كند

 * طب�ق اع�ام هي�أت رئيس�ه مجلس، بررس�ي ايح�ه بودج�ه، 27 بهم�ن در صحن علني

آغاز مي  شود

 * كميس�يون تلفي�ق رس�يدگي كننده ب�ه ايح�ه بودج�ه 1398 كل كش�ور اي�ن هفت�ه

تشكيل مي شود

ورودكااهاي خارجي 
مشابه داخلي ممنوع است

صفحه4

* س�ازمان مل�ل ش�اخص 
توس�عه انس�اني  ايران را 
در رتبه ش�صتمين كشور 
دني�ا و در آس�تانه ورود 
به كش�ورهاي با توس�عه 

انساني باا اعام كرد
* متوس�ط اميد به زندگي 
در اي�ران ب�ه 76/2 س�ال 

رسيده است

شاخص توسعه 
انساني ايران 
ارتقاء يافت

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
آیت اه دكتر مصطفي محقق داماد

نقش اصل عدالت
در اجتهاد شیعي

 و توسعة حقوق بشر

ضميمه فرهنگى ���نامه �طالعا�
چها� شنبه 12 �� 1397- سا� نو��سو� - شما�� 27187

پله 
پله 
تا 

مالقات
 مـوالنـا

 هرکس کاري در زمينۀ ادبيات انجام
 دهد، به واقع گامي رو به جلو برداشته است.

 ما ريزه خواران مكتب مرحوم محمد 
قزويني و محققان بعد از ايشان هستيم.

 اگر در جمع شاعران فارسي زبان چند قلۀ شاخص 
داشته باشيم بي شک يكي از آنها مواناست.

 موان�اي قب�ل از ديدار با ش�مس تبريزي، تفاوت 
بسياري با مواناي بعد از اين ديدار دارد.

گفتگوبااستادمحمدعلیموحد

ه

ضميمه فرهنگى ���نامه �طالعا�
چها� شنبه 12 �� 1397- سا� نو��سو� - شما�� 27187
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 هرکس کاري در زمينۀ ادبيات انجام
 دهد، به واقع گامي رو به جلو برداشته است.

 ما ريزه خواران مكتب مرحوم محمد 
قزويني و محققان بعد از ايشان هستيم.

 اگر در جمع شاعران فارسي زبان چند قلۀ شاخص 
داشته باشيم بي شک يكي از آنها مواناست.

 موان�اي قب�ل از ديدار با ش�مس تبريزي، تفاوت 
بسياري با مواناي بعد از اين ديدار دارد.

گفتگوبااستادمحمدعلیموحد

ه

صفحه 7

یادي و خاطراتي كوتاه درباره آیت اه 
سيد محمود هاشمي شاهرودي)ره(

نمادي در تراز نظام اسامي

ياد

استاد سيد هادي خسروشاهي

آگهـي مزايـده      51/97/2
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براساس مجوز شماره0270-97-99 مورخ 97/9/13  كميسيون ماده2  اليحه قانوني نحوه استفاده 
ــتگاه خودرو  پژو405 مدل 1382 رابه  ــتگاه خودرو پژو پارس مدل 1382 و 4 دس از اتومبيل هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي 3 دس
ــاند. كليه مراحل برگزارى مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد  ــماره  100970000500002را از طريق مزايده عمومى به فروش رس ش
مزايده گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد  
ــايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت  لذا متقاضيان مي توانند در صورت عدم عضويت قبلى, مراحل ثبت نام در س

در مزايده محقق سازند. 
سـپرده شركت درفرآيند اجراي كار :  معادل 30/000/000 ريال  جهت خريد هر خودرو ميباشد  كه مي بايست طي فيش واريزي بحساب 
شماره    IR 550100004001047107140214  بنام بانك دريافت وجوه سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  و يا  ارائه يك فقره 
ضمانت نامه بانكى معتبر غير قابل انتقال و قابل تمديد به مبلغ فوق بدون قيد و شرط كه توسط يكى از بانك ها  و موسسات اعتبارى كه داراى مجوز 

الزم از طرف بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران باشد (طبق نمونه پيوست)مى باشد. 
مهلت دريافت  اسنادمزايده :  ازساعت 8/00 روزچهارشنبه   مورخ97/10/12 لغايت ساعت 14/00 روزچهارشنبه  مورخ 97/10/19

مهلت تحويل و ارائه پيشنهادها: ساعت 14/00 روزشنبه مورخ 97/10/29 
زمان بازديد: از تاريخ 97/10/14 الى 97/10/24 از ساعت 10:30الى12
تاريخ بازگشائي پاكت ها: رأس ساعت 10روزيكشنبه مورخ97/10/30

ــريعتيـ    باالتر از  ــان ش ــرانـ   خياب ــه آدرس : ته ــده  ب ــرايط مزاي ــتر درخصوص ش ــا واطالعات بيش ــد خودرو ه ــد جهت  بازدي ــان واج  متقاضي
ــتيبانى  ورودي 7 ـ   طبقه دوم ـ    دبيرخانه اداره كل امور اداري و  ــعه مديريت , هماهنگى  وامور پش ــي ـ   ساختمان معاونت توس ــهيد قدوس چهارراه ش

اداره كل امور اداري و پشتيبانيپشتيباني مراجعه و يا با شماره  88114013   و 88114137 اداره خريد و قراردادها  تماس حاصل نمايند.

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
شماره 607/ك.م/9709

موضوع تجديد مناقصه: حمل و تخليه ليچه و كنسانتره كارخانه زغالشويي توسط سه 
دستگاه كاميون كمپرسي 

دستگاه مناقصه گزار: شركت زغالسنگ البرز مركزي 
مبلغ تضمين: 185,000,000 (يكصد و هشتاد و پنج ميليون) ريال 

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي در وجه شركت زغالسنگ البرز مركزي 
ــد هزار ريال) واريز به  هزينه خريد اسـناد تجديد مناقصه: 700,000 ريال (هفتص

حساب شماره 0106122966008 بانك ملي شعبه آزادمهر 
تاريخ فروش اسناد تجديد مناقصه: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/10/15

آخرين مهلت ارائه پيشنهادها: تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/10/25

تاريخ بازگشايي پاكت ها: 97/10/25 رأس ساعت 13 در سالن اجتماعات شركت 
محل فروش اسناد و تحويل پيشنهادها: مازندران، سوادكوه، كيلومتر 185 محور 

سوادكوه شركت زغالسنگ البرز مركزي طبقه دوم، دفتر امور پيمانكاران
ــروط، مخدوش و بعد از مدت زمان تعيين شده در  ــنهادهايي كه فاقد امضاء، مش به پيش
ــنهادهاي فاقد سپرده، سپرده مخدوش يا كمتر از  فراخوان واصل شود و همچنين پيش

مبلغ تعيين شده، چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
مدت اعتبار پيشنهاد مالي: سه ماه 

ـ  متقاضي بايد تمام صفحات اسناد تجديد مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت را مهر و امضا نمايد. 
ـ   در صورت داشتن سابقه، مدارك و مستندات مبني بر انجام قراردادهاي موضوع تجديد 

مناقصه ارائه گردد. 
ـ    ساير اطالعات، جزئيات و الزامات مربوطه در اسناد تجديد مناقصه درج شده است. 

ــتر با شماره تلفن 5 -01142424001  متقاضيان مي توانند براي كسب اطالعات بيش
ــايت  ــل نموده و يا به س ــزي تماس حاص ــنگ البرز مرك ــركت زغالس ــي 224 ش داخل
ــاني www.cacco.ir و به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني ــركت به نش  ش

 iets.mporg.ir مراجعه نمايند. 
شركت زغالسنگ البرز مركزي
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آگهي فراخوان مناقصه عمومي ن
يك مرحله اي

« خريـد 100 (يكصد) تن سـيانيد سـديم 
قرصـي بـا خلـوص 98 درصـد موردنياز 

كارخانه طالي زرشوران »
رجوع به صفحه 14 3598/ م الف

شركت گستر� معا�� 
� صنايع معدنى طال� ��شو���

نوسازي پزشكي در كشورهاي شرقي
تدوين دكتر هرمز ابراهيم نژاد 

ترجمة دكتر قربان بهزاديان نژاد 
قطع وزيري ، چاپ اول ، 327 صفحه

ــده هاي اخير كشورهاي شرقي، مواجهة سنت  اساسي ترين مسئله س
ــئون مختلف زندگي فردي و اجتماعي  ــت؛ پديده اي كه ش و تجدد اس
ــي از ملموس ترين و عيني ترين  ــكي يك ــت تأثير قرارداده و پزش را تح
ــو در اين كشورها سابقه ديرين  ــت. چرا كه از يك س عرصه هاي آن اس
ــو، پزشكي جديد موارد تجدد است  ــاني دارد و از ديگر س و بعضاً درخش
ــتوار مي باشد. افزون بر اينها،  ــه اي و عملكردي آن اس و بر مباني انديش
ــيوه هاي گوناگون (ايجاد نهادهاي آموزشي و خدماتي، دولتهاي  به ش
ــا و...) همراه با ديگر ساختارهاي مدرنيته وارد اين  ــتعمارگر، كليس اس

كشورها شده و تجربه هاي متفاوتي داشته است.
كتاب حاضر به ورود پزشكي جديد و مواجهه در بسترهاي تاريخي و جغرافيايي متفاوت در كشورهاي ايران، 
تركيه، هند، مصر، ويتنام، نيجريه، ژاپن و سريالنكا مي پردازد و تأثير آن را بر يكديگر و واكنش اين كشورها را 

در سطح دولت، جامعه و گروههاي پيشرو بررسي مي كند. 

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة (1): تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 

* نمايندگي هاي روزنامه اطالعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش:  29993242، 29993306
* براي خريد پستي در سراسر كشور با تلفن 29993306 تماس حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

آگهي مناقصه شماره 97/41
قر��گا� ش�هد�� صنايع �فاعي منطقه �صفها� �� نظر ���� بخش�ي �� 
�مو� خدما� �تش نشاني خو� � صنايع همجو�� �� بر�� مد� يكسا� 
�� طريق مناقصه به پيمانكا� ��جد ش�ر�يط ����� تاييديه � صالحيت 

كا� �� ����� كا� � �مو� �جتماعي ��گذ�� نمايد.
متقاضيـان از تاريخ نشـر آگهي به مدت 10 روز فرصت خواهند داشـت 
جهـت دريافت و تحويل برگ شـرايط مناقصه بـه آدرس: 7 كيلومتري 
جنوب زرين شـهرـ  مجتمع صنايع دفاع اصفهانـ  قرارگاه مهندسـي و 

پشتيبانيـ  بازرگاني مراجعه نمايند.
الف: سازمان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها به هر نحو مختار است.

ب: داشتن گواهينامه سمتا از مركز سمتاي وزارت دفاع الزامي است.
ت: پرداخت هزينه چاپ آگهي و كارشناسي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفن هاي تماس 52322260-52322020-031 مي باشد.
روابط عمومي قرارگاه شهداي صنايع دفاعي منطقه اصفهان

آگهي مناقصه شماره 97/42
قر��گا� شهد�� صنايع �فاعي منطقه �صفها� �� نظر ���� �نجا� �مو� 
�نتظام�ا� � حفاظ�ت پير�موني خو� � صنايع همجو�� �� بر�� مد� 
يك س�ا� �� طريق مناقصه به پيمانكا� ��جد ش�ر�يط ����� تأييديه � 

صالحيت كا� �� ����� كا� � �مو� �جتماعي ��گذ�� نمايد.
متقاضيان از تاريخ نشـر آگهي به مدت 10 روز فرصت خواهند داشـت 
جهـت دريافت و تحويل برگ شـرايط مناقصه بـه آدرس: 7 كيلومتري 
جنوب زرين شهرـ  مجتمع صنايع دفاع اصفهانـ  قرار گاه مهندسي و 

پشتيبانيـ  بازرگاني مراجعه نمايند.
الف: سازمان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها به هر نحو مختار است.
ب: داشتن گواهينامه سمتا از مركز سمتاي وزارت دفاع الزامي است.

ت: پرداخت هزينه چاپ آگهي و كارشناسي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفن هاي تماس: 52322260-52322020-031 مي باشد.

روابط عمومي قرارگاه شهداي صنايع دفاعي منطقه اصفهان

آگهي مناقصه عمومي خريد خدمات
صنايع شهيد شيرودي در نظر دارد خريد كاالي ذيل را مطابق نقشه از طريق مناقصه 
عمومي اجرا نمايد. بدينوسيله از شركت هاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه 

دعوت بعمل مي آيد.
مشخصات فنيتعداد (عدد)جنس قطعهنوع كاالشماره مناقصهرديف

1
طبق مشخصات و نقشه پيوست170/000كارتنكارتن با لمينت297/41
طبق مشخصات و نقشه پيوست1/485/000مقوا350جعبه مقوايي UVدار297/44

محل دريافت اسـناد و قبول پيشـنهادها: اصفهانـ  زرين شـهرـ  صنايع دفاعـ  
صنايع شهيد شيروديـ  معاونت بازرگانيـ  تلفن تماس: 031-52322157

مهلت ارائه اسناد: حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد و 
تحويل پيشنهادها به همراه رزومه كاري به محل مذكور مراجعه نمايند.

بديهي اسـت شـركت در مناقصه و ارائه پيشـنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف 
مقرر در اسـناد مناقصه بوده و اين صنايع در رد يا قبول يك يا كليه پيشـنهادها 

مختار است.
ضمناً مشـروح شرايط مناقصه در اسناد مربوطه درج شده و هزينه آگهي به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومي صنايع شهيد شيرودي اصفهان

مناقصه گز�� : شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر 
 نو� تضمين شركت �� مناقصه: ضمانت نامه بانكي( معتبر)

 كسر �� خالص مطالبا� نز� �مو� مالى 
 ���يز �جه نقد به شر� �سنا� مناقصه

مبلغ خريد �سنا� : 500,000 �يا� �� �جه ش���ركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر به شما�� حسا� 2195121053008 بانك 
صا���� شعبه ميد�� �ما� (��)

تا�يخ فر�� �سنا� : 97/10/13  لغايت 97/10/18
محل تحويل �سنا� : �مو� تد��كا�  شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر – تلفن :077-33334678-33343600

به پيش���نها�ها� فاقد �مضا, مشر��, مخد�� � پيش���نها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� � ساعت مقر� �� فر�خو�� ��صل مي شو�, 
مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

ساير �طالعا� � جزييا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.
هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

ضمنا� مي تو�نيد �ين �گهي �� �� سايت �ينترنتي WWW.Tavanir.org.ir   � پايگا� ملى مناقصا� مشاهد� نماييد.

تا�يخ با�گشايي پاكت ها� �لف � ��خرين مهلت تحويل پاكت هامحل تامين �عتبا�مبلغ تضمين �يا�شما�� مناقصهموضو� مناقصه��يف
ساعت 13:30      97/11/3حد�كثر تا ساعت12   97/11/3��خلى97/651,421,000,000 � �خريد �نو�� تير سيمانى تخت1
ساعت 13:45         97/11/3حد�كثر تا ساعت12    97/11/3��خلى97/661,434,000,000 � �خريد �نو�� تير سيمانى گر�2

امور تداركات و انبارها ـ    شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر
آگهي مناقصه عمومى دو  مرحله اى (نوبت دوم)

ش�ركت بر� منطقه �� يز� �� نظر ���� مناقصه فو� �� بر �س�ا� �طالعا� �يل � �� طريق س�امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به شما�� فر�خو�� 
200971071000020 برگز�� نمايد.

عمومى دو مرحله اىنوع مناقصه1

شرايط اوليه2

1- مناقصه گر بايد تابلوها را از سازنده داراى تاييد صالحيت معتبر از شركت توانير براى ساخت تابلوهاى فشار متوسط تامين نمايد. 
2- مناقصه گر  بايد تجربه انجام حداقل يك مورد كار مشابه داشته باشد و تصوير قرارداد و صورتجلسه تحويل آن را ارايه نمايد.

3- اگـر مناقصه گر تجربه انجام كار با مناقصه گزار را دارد بايد براى انجام آخرين كار  تمام شـده و يا در حال اجراى خود رضايتنامه از 
مناقصه گزار حداقل در سطح معاون وى داشته باشد.

كار مشابه عبارتست از: تامين تابلوهاى 20 كيلوولت براى حداقل يك پست فوق توزيع 
از تاريخ 1397/10/12 لغايت 1397/10/22زمان دريافت اسناد3
واجدين شرايط مى توانند اسناد را به صورت رايگان از سامانه ستاد به نشانى www.setadiran.ir دريافت نمايند.نحوه دريافت اسناد و ثبت نام در سامانه4

براى ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد.
2,000,000,000 ريالمبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار5
ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1397/11/14آخرين مهلت تسليم پيشنهادها6
ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1397/11/15زمان گشايش پيشنهادها7
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق سامانه ستاد انجام تسليم پيشنهادها8

خواهد شد.
يزد، ميدان امام حسين، بلوار دانشجو، بعد از پارك شادى، شركت برق منطقه اى يزد، امور تداركات و قراردادها، 38245454-035نشانى و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار9

ساير مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پيشنهادهاى مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمين و پيشنهادهايى توضيحات10
كه غير از سامانه ستاد ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دفتر روابط عمومى

آگهى تجديد مناقصه
خريد تابلوهاى20 كيلوولت به شماره 104م/97

شركت بر� منطقه �� يز�
����� نير�

نوبت اول

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  دى ماه 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

3594 / � �لف

 پرسابقه ترين
 �     پر مخاطب ترين

 مجله كشو��
 همسفر مسافر�� 

خطو� هو�پيمايى 
�    �يلى

عكس کودک آواره و معصوم سوری، تصویر سال 2018 شد
صفحه13

* حميرا ريگي كه هم اكنون 
فرم��ان�دار شهرس�ت��ان 
قص���رقن�د در اس�ت��ان 
سيس�تان و بلوچس�ت�ان 
اس�ت، ب�ه عن�وان س�فير 
اي�ران در برونئ�ي معرفي 

خواهد شد
* به�ره ب��رداري از 800 
واحد مس�كوني مددجويي 
در قصرقن�د ب�ا حض�ور 

جهانگيري آغاز شد

 بانوي سیستاني دومین سفیر زن
ایران مي شود

تحقیق

و تبلیغ

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت
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موگريني: هرگز نمي پذيريم آمريكا براي ما تعيين تكليف كنددکتر روحانی: در جنگ اقتصادی بر دشمنان  پیروز می شویم

 بهرام قاسمي: ايران نگاه واحدی نسبت به رژيم صهيونيستی و آرمان فلسطين دارد

دکتر حسن روحانی در دیدار 
دبیر کل جنبش جهاد اس���امی 
فلسطین ، با بیان این که همواره 
حامی ملت فلسطین بوده و خواهیم 
بود، گفت: جهاد ملت فلسطین، 
باید تا تعظیم دشمن صهیونیستی 
در برابر حق ملت فلسطین ادامه 
یابد. رژیم صهیونیستی با کمک 
حاکمان جدید کاخ سفید به دنبال 

تحقق برنامه سلطه بر کل منطقه 
است که فلسطین نیز بخشی از این 

برنامه کلی است.
وی با م���رور تجربیات تلخ 
برخی گروهها که می کوشیدند از 
طریق مذاکره با دشمن صهیونیستی 
به حقوق ملت فلس���طین دست 
یابند، گفت: تنه���ا راه ،مبارزه و 
مقاومت تا رسیدن به حقوق حقه 

خود اس���ت.رئیس جمهوری  با 
بیان این که "شاید برخی تصور 
کنند پیروزی در برابر توطئه های 
صهیونیس���ت ها و آمریکا دست 
یافتنی نیست"، اظهارداشت: ملت 
بزرگ ایران در 40 س���ال گذشته 
چندین بار نشان داده که می توان 
با ایستادگی و مبارزه، پیروز شد 
و امروز نیز دشمنان تاش دارند 

در جنگی تازه ب���ا حربه تحریم 
اقتصادی و محاصره کامل ، ایران 
را تحت فشار قرار دهند.روحانی 
با تاکید بر این که " هیچ تردیدی 
نداریم   در این جنگ اقتصادی بر 
دشمنان خود پیروز خواهیم شد"، 
گفت: رهبری ما شجاع و مقاوم در 
برابر این توطئه ها ایستاده است 
و ملت نیز در این عرصه مبارزه و 
مقاومت، یکپارچه و متحد است.

رئیس جمه���وری به فزون 
خواهی های رژیم صهیونیستی 
اش���اره کردوگفت: ملت های 
منطقه باید رژیم صهیونیس���تی 
را  نه فقط دشمن ملت فلسطین 
 بلکه دشمن همه منطقه بدانند .
        رئیس جمهوری  با تاکید بر 
اهمیت وحدت میان فلسطینی ها 
صهیونیستی  رژیم  اظهارداشت: 
با مقاومت جوانان فلس���طینی 
درخواهد یاف���ت که پیروزی بر 
فلسطین دس���ت یافتنی نیست و 
این ملت فلسطین هستند که پیروز 
نهایی خواهند بود."زیاد النخاله" 
هم  در این دیداراظهارداش���ت: 
بی تردید حمایت و مواضع اصولی 
ایران ، نقش بزرگی در شکست 
تاش های���ی دارد که هدف آن ، 
بستن پرونده حقوق ملت فلسطین 

است.

بقیه از صفحه اول
خانم موگرینی! شما در سالی 
که گذشت بارها از اروپا خواستید 
که برای حف����ظ حاکمیت خود 
تاش کند. درباره موضوع خروج 
آمریکا از توافق هسته ای با ایران   
تاش خود را برای ایجاد ساز و 
کار مالی مختص ایران و اروپا به 
کار بستید. واقعا چقدر به اجرای   

این ساز و کار امیدوار هستید؟
مس����ئول ارش����د سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا پاسخ داد: 
اتحادیه اروپ����ا 28 عضو دارد که 
 همگی آنها ب����ا همکاری جامعه 
بین الملل ت����اش می کنند  توافق 

هسته ای ایران حفظ شود. 
 13 م����ا،  کار  اس����اس 
 گزارش پ����ی در پ����ی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی است که در 
همه آنه����ا بر پایبند بودن ایران به 
همه تعهداتش تاکید شده است. 
تاش ما حفظ این توافقنامه در 
سال جدید اس����ت. ما این کار را 
به علت تامین امنیت جمعی خود 

انجام می دهیم. 

موگرینی گفت:'نمی خواهیم 
ایران به س����اح هسته ای دست 
یابد و توافقی که   در سال 2015 
آن را امضا کردیم، دقیقا در همین 

چارچوب است. این را می گویم 
که به برخی از ش����ایعات   پایان 
دهم.درس����الی که گذشت بارها 
ش����نیده ام که هدف اروپا از ادامه 
پایبندی بر توافق با ایران، صرفا 
ماحظات اقتصادی و تجاری با 
این کشور است؛خیر به هیچ عنوان 

این گونه نیس����ت. ما به این دلیل 
به توافق با ایران ادامه می دهیم که 
این توافقنامه از دستیابی ایران به 
ساح هسته ای جلوگیری می کند. 

ما می خواهیم تا مانع از بروز یک 
بحران امنیت در منطقه بحران زده 

خاورمیانه شویم.
مس����ئول ارش����د سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا گفت: البته 
بخش����ی از این هدف، مستلزم 
این است که ش����رکت های ما با 

شرکت های ایرانی بتوانند رابطه 
اقتصادی و تجاری داشته باشند. 
ما برای حصول این هدف همواره 
تاش های زیادی را انجام داده ایم 
و اکنون این تاش ها ادامه دارد. 
ما تاش می کنیم به تجار اروپایی 
ابزارهایی بدهیم ک����ه از آنها در 
برابر تحریم ها و تهدیدهای آمریکا 
محافظت کند و آنها برای مبادله 

تجاری با ایران گام بردارند.
موگرین����ی گفت:البته این 
موضوع بحث های زیادی را درباره 
حاکمیت و استقال اروپا مطرح 

کرده است. 
ما اروپایی ها به هیچ عنوان 
نمی توانیم بپذیریم که یک قدرت 
خارجی حتی اگ����ر نزدیکترین 
دوست و متحد ما باشد، برای ما 
تعیین تکلیف کند و بگوید با چه 
کشوری کار کنیم و با چه کشوری 
کار نکنیم. این اساسی ترین حق 
ما ست و نه فقط اروپا، بلکه هیچ 
کشوری در جهان نمی پذیرد   یک 
کش����ور خارجی برای آنها تعیین 

تکلیف کند .

 س���خنگوی وزارت خارجه 
کشورمان، تاکید کرد: در جمهوری 
اسامی ایران نگاه واحد و سیاست 
غیرقابل تغییری نس���بت به رژیم 
صهیونیستی و آرمان فلسطین وجود 

دارد.
بهرام قاسمی در گفتگو با ایسنا، 
درباره برخی از مطالب منتشر شده 
در تعدادی از رس���انه های عربی و 
فضای مج���ازی در ارتباط با نگاه 
جمهوری اس���امی ایران به رژیم 
اشغالگر صهیونیستی، تاکید کرد: نگاه 
و سیاست جمهوری اسامی ایران 
نسبت به  این رژیم نامشروع غیرقابل 
تغییر است، در چند روز اخیر شاهد 
سفر دو هیات فلسطینی به تهران و 
دیدار آنها با مقامات ارشد کشورمان 
بودیم که البته همواره تماس ورایزنی 
بین ایران و گروه های فلسطینی وجود 
داشته و این موضوع جدیدی نیست.

 این دیپلمات ارشد کشورمان  
تاکی���د کرد: با  توج���ه به اهمیت 
آرمان فلس���طین و نگاه جمهوری 
اسامی ایران به این موضوع، تماس ها 
و رایزنی ها بی���ن ایران و گروه های 
فلس���طینی که بعضا در زمینه همه 
مسائل هم یکسان فکر نمی کنند، به 
صورت منظم ومستمر وجود دارد. در 
جریان این سفرها آخرین تحوات 
فلسطین مورد بررسی و ارزیابی قرار 

گرفته است.
قاس���می در بخش دیگری  از 
سخنان خود با انتقاد از بی توجهی 
برخی کشورهای اسامی نسبت به 

موضوع فلسطین و بی تفاوتی آنها  
نسبت به جنایت رژیم صهیونیستی 
در حق مردم مظل���وم این منطقه، 
تصریح کرد: رژیم صهیونیس���تی و 
ایاات متح���ده آمریکا در تماس با 
کش���ورهای عربی واسامی تاش 
کرده ان���د که با ایج���اد اختاف و 
درگیری بین کش���ورهای اسامی و 
تضعیف جایگاه جهان اسام  توجه 
آنها را از موضوع فلسطین دور   و 
آرمان فلس���طین را از اولویت اول 

کشورهای اسامی خارج کنند.
وی با بی���ان این که البته هیچ 
اشغالگر و متجاوزی در طول تاریخ  
نتواست به اهداف نا مشروع خود 

دس���ت پیدا کند و این شامل رژیم 
صهیونیستی هم خواهد شد، ادامه داد: 
همان طور که اشاره شد  طی سال های 
اخیر آمریکایی ها و صهیونیستی ها با 
ایجاد برخی از بحران ها تاش کرده 
اند که درگیری و تنش بین کشورهای 
اسامی را افزایش دهند و جهان اسام 
را مشغول به خود کنند که نمونه این 
موضوع، تحوات و درگیری هایی 
است که در کش���ورهایی همچون 
لیبی، سوریه و یمن شاهد آن بوده ایم. 

کشورهایی که عمدتا طی دهه های 
گذشته از آنها به عنوان جبهه پایداری 
و مقاومت در برابر صهیونیستی ها 
یاد می شد ولی اکنون این کشورها 
براساس سیاست های زیرکانه دشمنان 
جهان اسام با مشکات عدیده ای 
روبه رو هستند. چنان که در نتیجه 
این سیاست ها  اکنون شاهد وجود 
نزاع داخلی و فقدان توسعه یافتگی 
اجتماعی واقتصادی در جهان اسام 

هستیم.
 این دیپلمات ارشد کشورمان 
با اعتقاد بر این ک���ه بی درایتی و 
فقدان واقع بینی برخی از حاکمان 
کشورهای منطقه و جهان اسام در 
ایجاد چنی���ن موضوعی موثر بوده 
است، گفت: امیدواریم که با ایجاد 
وحدت در جهان اسام و هم زیستی 
مسالمت آمیز کشورهای منطقه با 
یکدیگر این زمینه فراهم شود که 
بار دیگر ش���اهد موضعی واحد از 
سوی کشورهای اسامی نسبت به 
آرمان فلسطین و جنایت های رژیم 
صهیونیستی ش���ویم چنان که با 
همکاری کشورهای اسامی حقوق 
مردم فلسطین اعاده شود و آوارگان 
به سرزمین خود بازگردند و مردم 
فلس���طین بتوانند دولتی واحد و 
فراگیر به پایتختی قدس ش���ریف 

ایجاد کنند.

بقیه از صفحه اول
به منظور حمای���ت از کاا و خدمات تولیدی 
کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل 
در کشور از تاریخ ازم ااجرا شدن این قانون، 
ارجاع کار توسط دستگاه های موضوع ماده )2( 
این قانون صرفاً به مؤسس���ات و شرکت های 
ایرانی ثبت ش���ده در فهرست توانمندی های 
محصول داخلی مندرج در سامانه ماده )4( این 
قانون مجاز اس���ت؛  در غیر این صورت و نیاز 
به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی )با سهم 
شرکت ایرانی حداقل 51  درصد ارجاع کار با 
پیشنهاد بااترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب 
هیأت نظارت موضوع ماده)20( این قانون، مجاز 
خواهد ب���ود. در موارد خاص که ارجاع کار به 
شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی-  خارجی 
)با سهم شرکت ایرانی حداقل 51 درصد میسر 
نباشد، با پیشنهاد بااترین مقام دستگاه موضوع 
ماده )2( این قانون با ارائه مستندات ازم پس 
از تصویب در ش���ورای اقتصاد، ارجاع کار به 
مشارکت ایرانی -  خارجی   بامانع خواهد بود.

 بر اس���اس این ماده، دستگاه های موضوع 
ماده )2( این قان���ون مکلفند کااها و خدمات 
مورد نیاز طرح را از فهرس���ت توانمندی های 
داخلی مندرج در س���امانه موضوع ماده )4( 
این قانون تأمین کنند. خرید کااها و خدمات 
خارجی)اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی 
خریداری شوند( که محصوات با مشخصات 
مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه 

آنها وجود دارد، ممنوع است.
نمایندگان در تبص���ره 1 ماده 5 این طرح 
مقرر کردند: چنانچه دستگاه های موضوع ماده 
)2( ای���ن قانون، ضرورتی برای تأمین کااها یا 

خدمات خارجی ) که مش���ابه محصول داخلی 
دارند( داشته باش���ند، باید مراتب را با امضای 
بااترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات ازم 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا حس���ب 
مورد وزارت جهاد کش���اورزی اعام کنند. در 
صورت تائی���د بااترین مقام وزارت صنعت یا 
حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت 
حدنصاب تبصره )2( این ماده، دس���تگاه مجاز 
خواهد بود نس���بت به تأمین کاای خارجی 

اقدام کنند.
نمایندگان مجلس در م���اده6 این طرح 
تصویب کردند: تمام دستگاه های موضوع ماده 
)2( این قانون قب���ل از واردات کااها یا تهیه 
خدمات از خارج کش���ور، مکلفند نسبت به 
ثبت سفارش کاا یا خدمت مربوط طبق قانون 
مقررات صادرات و واردات )و آیین نامه اجرائی 

آن( اقدام کنند.
طبق این م���اده، دس���تگاه های موضوع 
ماده )2( این قانون مکلفند اس���امی پیمانکاران 
طرح های)پروژه های( خود را )بافاصله پس از 

تعیین( به وزارت صنعت اعام کنند. 
نمایندگان همچنی���ن در این ماده وزارت 
صنعت را موظف کردند از ثبت سفارش کااها 
و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام 

این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری کند.
نمایندگان در ماده7 این طرح مقرر کردند: 
به منظ���ور فراهم کردن س���ازوکار تأمین مالی 
معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور، 
دستگاه های موضوع ماده )2( و پیمانکاران آنها 
در اجرای طرح ها )پروژه ها(  مجازند تأمین مالی 
قرارداد خرید کااها و خدمات از شرکت های 
ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق 

نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند.
نمایندگان در این ماده، بانک مرکزی ایران 
را مکلف کردند، شرایط زیر را برای بانک های 

عامل فراهم سازد:
گش���ایش اعتبار ارزی) به صورت قابل 
تقس���یم یا اتکایی(، به درخواست دستگاه های 
موضوع ماده )2( و در مراحل بعدی، پیمانکاران 
اصلی و فرعی توس���ط بانک های عامل به نفع 
شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی 

طرف قرارداد. 
نمایندگان در ماده 8 این طرح، تأمین کنندگان 
کاا و خدمت را مجاز کردند با اس���تناد به ماده 
)10( قانون برگزاری مناقصات و در چارچوب 
تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری 
)فاکتورینگ(، تمام یا بخشی از مطالبات محقق 
ش���ده و محقق نش���ده قراردادی خود را به 
اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث)پذیرندگان( 
اعم از بانک ها یا مؤسس���ات اعتباری واگذار 
کنند. در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به 
ثالث واگذار کند، تمام کارفرمایان موضوع این 
قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مکلف به 
رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری 
)فاکتورینگ( هستند. آیین نامه  اجرائی این ماده 
حداکثر در مدت چهارم���اه از اباغ این قانون 
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت 

وزیران خواهد رسید.
در تبصره 1 ماده 8 آمده است: دستگاه های 
موضوع ماده )2( این قانون مجاز نیس���تند در 
قرارداد خرید کاا ی���ا خدمت، حق واگذاری 
مطالبات آن قرارداد را از فروشنده  کاا یا خدمت 
سلب کند و در هر صورت سلب این حق نافذ 

نخواهد بود.
نمایندگان در تبصره2 ماده 8 تصویب کردند: 
پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و 
غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین ارائه شده 
توسط کارفرما)مش���تری( به تأمین کنندگان، به 

پذیرنده  منتقل خواهد شد.
نماین���دگان در ماده9 ای���ن طرح مقرر 
کردند: به منظور گس���ترش ابزارهای تضمین و 
پوشش  های بیمه ای در کش���ور، به منظور ارائه 
انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی 
و خدماتی کش���ور اعم از ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه، پیش پرداخت، حس���ن انجام کار، 
حسن انجام تعهدات، کس���ور وجه الضمان و 
سایر ضمانت نامه های تعهدات قراردادی، بیمه 
مرکزی ایران مکلف است با همکاری سازمان 
برنامه و بودجه کش���ور، بانک مرکزی ایران و 
اتاق ها، آیین نامه مربوط به نحوه تأس���یس و 
چارچوب فعالیت مؤسسات تضمین را در مدت 
چهارماه پس از ازم ااجراءشدن این قانون تهیه 
و پس از تصویب شورای عالی بیمه، اباغ کند. 
شرکت های بیمه گر ایرانی مجازند در چارچوب 
آیین نامه فوق الذکر نسبت به تأسیس مؤسسات 

تضمین اقدام کنند.
نمایندگان در این م����اده همچنین مقرر 
کردند: ضمانت نامه های صادره توسط مؤسسات 
تضمین در زمره س����ایر ضمانت نامه های مجاز 
دس����تگاه های موضوع م����اده )2( این قانون 
قرار می گیرن����د و کارفرمایان مجازند به عنوان 
جایگزین ضمانت نامه بانکی، نسبت به قبول 

آن اقدام کنند.
نمایندگان در م����اده10 این طرح مصوب 
کردند: تبصره زیر جایگزین تبصره های)1( و)2( 

ماده)12( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت 
آنها در امر صادرات و اص����اح ماده )104( 
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1 

می شود.
بر اساس تبصره این ماده، سازمان تأمین 
اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان 
ایرانی دارای گواهینامه ش����غلی که در ارتباط 
با اجرای قرارداده����ای صدور خدمات فنی و 
مهندس����ی به خارج از کشور اعزام می شوند با 
دریافت حق بیمه قراردادها )پیمان ها( به صورت 
ریالی صرفاً بر اس����اس صورت مزد یا حقوق 
ماهیانه کارکنان محاسبه، وصول و مفاصاحساب 

قرارداد یا پیمان ها را صادر کند.
هیات نظارت »درازهی« را محکوم کرد

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از 
صدور حکم نهایی نماینده سراوان خبر داد و 
گفت: تذک����ر کتبی و درج در پرونده در انتظار 

درازهی است.
علیرضا سلیمی در گفتگو با مهر از صدور 
حکم محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان 
به دلیل حاش����یه های اخیرش خبر داد و افزود: 
بر این اساس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
با تشکیل نشست، حکم نماینده مردم سراوان 

را صادر کرد. 
وی افزود: این حکم در 9 بند به تصویب 
رسید و مقرر شد براساس ماده 6 قانون هیات 

نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود.
س����لیمی گفت: همچنین مقرر شد برای 
نماینده ای که فیلم جلسه غیرعلنی را ضبط و 
منتشر کرده است هم اعمال ماده 6 قانون نظارت 
بر رفتار نمایندگان ش����ود.عضو هیات نظارت 

بر رفتار نمایندگان یادآور شد: به احتمال زیاد 
برای آق����ای درازهی فقط بند الف و ب حکم 
ماده 6 اعمال شود. یعنی تذکر شفاهی و کتبی 
به همراه درج در پرونده. البته کسر حقوق هم 
خواهد شد، اما این موضوع اثر زیادی ندارد و 
تذکر کتبی و درج در پرونده برای نماینده گران 

تمام خواهد شد.
۲۷ بهمن، آغاز بررسی بودجه در صحن

طبق اعام هیات رئیسه مجلس، شنبه 27 
بهمن بررسی ایحه بودجه 98 در صحن علنی 

آغاز می شود.
به گزارش مهر، بر اس����اس اعام هیات 
رئیسه، مجلس هفته آینده جلسه علنی خواهد 
داشت و کمیس����یون های تخصصی به بررسی 

ایحه بودجه 98 می پردازند.
پیش از این قرار بود، وکای ملت به منظور 
سرکشی به حوزه های انتخابیه خود بروند که 

به تعویق افتاد. 
همچنین از یک شنبه 23 دی تا چهارشنبه 
26 دی ، نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود 
می روند و در این مدت اعضای کمیس����یون 

تلفیق به بررسی ایحه بودجه 98 می پردازند.
سپس از یک شنبه 30 دی تا چهارشنبه 17 
بهمن به مدت سه هفته، مجلس جلسه علنی 
دارد و در نهایت شنبه 27 بهمن ، بررسی ایحه 

بودجه در صحن علنی مجلس آغاز می شود.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس هم در سخناني گفت: 
کمیسیون تلفیق رسیدگی کننده به ایحه بودجه 
1398 کل کش����ور این هفته تشکیل می شود 
و برخي کمیس����یون ها نمایندگان خود را براي 

عضویت در این کمیسیون معرفي کردند.

 معاون اول رياست جمهوری 
سال نو  ميادی را تبريک گفت

معاون اول رئیس جمهوری در پیامی توییتری فرا رسیدن سال نو میادی 
را تبریک گفت.

به گزارش ایرنا، در توییت اسحاق جهانگیری آمده است: فرارسیدن سال 
نومیادی را به همه پیروان پیامبر صلح و مهربانی حضرت عیسی مسیح)ع( به 

ویژه هم میهنان مسیحی عزیزمان صمیمانه تبریک می گویم.
 امیدوارم سال2019 میادی سالی همراه با امنیت، صلح، عدالت، دوستی 
و آزادی برای بشریت باشد و جنگ طلبان،خشونت طلبان و افراط گرایان بیش 

از پیش منزوی شوند.

وزير كشور: رفع مشكات مرزنشينان 
دغدغه جدی دولت است

 تراز آب دریاچه ارومیه در هفتم دی  ، به 1270.56 متر 
رسید که نسبت به سال گذشته، 26 سانتی متر و وسعت آن 

حدود 310 کیلومتر مربع افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، کیاس����ت امیریان- سرپرست دفتر 
مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه های آبریز دریای 
خزر و دریاچه ارومیه بااعام این خبر اظهار داشت: حجم 
آب دریاچه ه����م با حدود 500 میلیون مترمکعب افزایش 
نسبت به سال گذشته به رقم یک میلیارد و 600 میلیون متر 
مکعب رسیده است.وی افزود: وسعت دریاچه ارومیه 2070 
کیلومتر مربع شده   که نسبت به سال گذشته در همین روز 

حدود 310 کیلومتر مربع افزایش داشته است.
سرپرست دفتر مدیریت منابع آب حوضه های آبریز 
دری����ای خزر و دریاچه ارومیه با اش����اره به جلوگیری از 
برداشت های غیرمجاز از منابع آب سطحی حوضه آبریز 
دریاچه و اجرای مصوب����ات کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه تصریح کرد: در این م����دت با جمع آوری   1428   
موتورپمپ  در حاشیه رودخانه، حجمی معادل 64 میلیون 
متر مکعب و با انس����داد 314 مورد استخرهای زهکش 
حاشیه رودخانه، حجمی معادل 8 میلیون متر مکعب کاهش 
مصرف صورت گرفته است.امیریان همچنین از شناسایی 
3693 مورد تصرف غیرمجاز در بستر و 406 مورد ممانعت 

از برداش����ت های غیرمجاز که به 38 هکتار رفع تصرف از 
محدوده بستر منجر شده است خبر داد و افزود: به منظور 
کاهش مصارف 40 درصدی در حوض����ه آبریز ارومیه، 
 در پایان چهارمین س����ال کاهش مصارف آب کشاورزی 
)31 شهریور 1397( بالغ بر 29 درصد از مصارف کشاورزی 
شبکه پایاب سدهای در حال بهره برداری کاهش داده شده، 
به طوری که مصارف کشاورزی از 943 میلیون مترمکعب به 
670 میلیون متر مکعب تا پایان سال آبی 97-96 کاهش یافته 
است.وی با بیان این که کاهش مصارف کشاورزی خارج از 
شبکه توس����ط وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست، 
اظهار داشت: در طول دوره اجرای مصوبات کارگروه ملی 
نجات دریاچه ارومیه روی 6378 حلقه چاه کنتور هوشمند 
نصب شده که موجب کاهش مصرف حدود 67 میلیون متر 
مکعب شده است.امیریان در باره رهاسازی آب از سدهای 
درحال بهره برداری در فصل غیرزراعی در طول سال های 93 
تا پایان سال آبی 97-96 گفت: برای تأمین بخشی از نیاز 
زیست محیطی دریاچه ارومیه در مجموع افزون بر 2 میلیارد 
و 340 میلیون متر مکعب رهاسازی از سدها صورت گرفت 
و برای سال آبی 98-97 در مرحله اول رهاسازی با شروع 
در 26 آبان ماه افزون بر 92 میلیون مترمکعب رهاسازی انجام 

شده است.

رئی���س س���ازمان اوقاف و 
امور خیریه گفت: در انجام امور 
خیر باید در مسیر توانمندسازی 
و پیش���رفت جامعه قدم برداریم. 
کمک های مالی مانعی ندارد، اما 
توانمندسازی از اهمیت بیشتری 

برخوردار است.
به گ���زارش ایرنا، حجت 
ااسام و المسلمین خاموشی در 
دومین همایش خیر ماندگار اظهار 
داشت: کار خیر فقط پولی نیست و 
باید به این اندیشید که از مسیرهای 
درست مشکات را برطرف کرد.

 و ی با اش���اره به انجام چند 
پروژه در امور خیریه تاکید کرد: در 
حال پیگیری پروژه قطع نخاعی ها 
هستیم و طبق آمارها ساانه حدود 
5000 قطع نخاعی داریم. امروزه با 

پیشرفت علم، متخصصان به دنبال 
تزریق در محل آس���یب هستند و 
احتمال می دهند تا حدودی بشود 

مشکل این افراد را حل کرد. 
اگر ی���ک نف���ر را حتی از 
این مس���یر نجات بدهیم برای 
ما ارزش���مند است. حاا اگر این 
پروژه جواب بدهد و تصور کنیم 
از میان 5000 نف���ر، هزار نفر را 
درمان کنیم و حتی به شرایط بهبود  
برسانیم به جامعه و خانواده این 
افراد کم���ک کرده ایم و از طرفی 

بازگشت سرمایه داشته ایم. 
یعنی ب���ا ای���ن روش در 
 هزینه ه���ای درمان ای���ن افراد 

صرفه جویی کرده ایم.
خاموشی گفت: یکی دیگر 
از چالش های امروز بحث آلودگی 

هو است که کشورهای بسیاری در 
حال مطالعه این موضوع هستند. 
آلودگی باعث ایج���اد برخی از 
بیماری ها مانند سرطان ریه است.  
 گروهی پژوهشگر در حال 
تمرین و تست موتورهای برقی 
هس���تند و بدون شک جایگزین 
این موتوره���ا در کاهش آلودگی 
هوا اثرگذار خواهد بود. اکنون در 
این زمینه با کمک ش���هرداری و 
کمیس���یون اقتصادی و فرهنگی 
مجلس مشغول همکاری هستیم 
تا از این طریق بخشی از مشکات 

را حل کنیم.
وی ادامه داد: معتقدم باید به 
امور خیریه جهت ت���ازه ای داد 
و در همین زمینه حرکت جامعه 

می تواند حال این مشکل شود.

آغاز ساخت فيلم مستند »بهتان، دروغ بزرگ« توسط موسسه تنظيم و نشر آثار امام)ره(
 س���رویس سیاس���ي � اجتماع���ي :

 فیلم مس���تند: بهتان، دروغ بزرگ« در پاسخ به 
مستند بهتان بي بي سي توسط موسسه تنظیم و 

نشر آثار امام خمیني)ره( ساخته مي شود.
به گزارش خبرنگار ما حجت ااس���ام و 
المسلمین علي کمساري معاون فرهنگي، هنري 
و ارتباطات موسس���ه تنظیم و نشر آثار امام 
خمیني در جمع خبرنگاران با اعام این مطلب، 
گفت: بي بي س���ي براي اثبات دروغ هاي خود 
به س���راغ چند نفر از کارشناسان هم رفته که 
تمام صحبت هایشان غیرمستند و بي ربط بوده 
است و مبناي فکري و فقهي حضرت امام را 

نمي دانستند یا مغرضانه به قضاوت نشستند.
وي یادآور شد: حضرت امام همان زمان 
در بیان مسأله مبارزه با ظلم مي فرمایند که برخي 
ساواکي ها را معمم کرده اند، که دعاگوي شاه 
باشند و الفاظي که در شأن خداوند است، براي 
ش���اه به کار مي برند و در آنجا امام مي فرمایند 
که باید علم���ا اینها را مفتضح و بي آبرو کنند؛ 
بنابراین،  مسأله اي اس���ت که اصًا ربطي به 
انقاب ندارد و نوارش هم موجود است و در 

پرتابل امام خمیني وجود دارد.
به گفته معاون فرهنگي موسسه تنظیم و 
آثار امام بي بي سي با تقطیع صحبت ها و با برش  

چند ثانیه قبل و بعد حرف هاي امام، این تلقي 
را ایجاد کرده است که امام اساساً این حرف ها 
را درباره حفظ نظام گفته ان���د و با مقدمه و 
موخره مطلب، نتایج مورد نظر خود را برداشت 

کرده است.
به نظر ما این اقدام ناش���یانه اي نیست و 
ماهیت آنها دشمني با نظام، آرمان هاي انقاب 
و ملت ایران اس���ت، ولي ما براي اینکه نه در 
پاسخ، بلکه براي تنویر افکار عمومي و نسل 
جوان، فرهیختگان، دانشجویان و حوزه مان که 
در جریان واقعیت هاي مربوط به این مس���أله 

قرار بگیرند.
ساخت فیلم مستندي در پاسخ به بهتان 
بي بي سي را تحت عنوان »بهتان، دروغ بزرگ« 
آغاز کرده ایم که در آن قرار است شخصیت هاي 
مختلف سیاسي و علمي نقطه نظرات خود را 
در این زمینه بیان کنن���د و اصرار داریم،  همه 
کساني که وابس���ته به آرمان هاي امام هستند 
بدون وابستگي حزبي و جناحي، براي ساخت 
یک کار علمي مستند، متقن و غیرقابل خدشه 
شرکت کنند تا فیلم  جامعي در پاسخ به دروغ 
افکني ها و غیرمستند که فقط ژست روشنفکرانه 
و عالمانه دارد، تولید کنیم. خوشبختانه مطالعاتي 
در طي یک هفته اخیر انجام شده است و دکتر 

علیرضا محمدي استاد دانشگاه و مستندساز 
موفق مس���ئولیت ساخت این فیلم را به عهده 
گرفته است و در این زمینه تحقیق و پژوهش 
این مستند از همان روزهاي پخش فیلم بهتان 
آغاز و ضبط فیلم از روز دوشنبه، دهم دي ماه، 

در حسینیه جماران آغاز شده است.
وي افزود: این کار ان شا ءاه در روزهاي 
آینده پخش خواهد شد.کمس���اري در ادامه با 
تاکید بر این که امام همه هویت و خط قرمز ما 
و مردم است و اگر دشمنان قصد تخریب امام 
را داشته باشند، همه مردم، نخبگان و جناح هاي 
سیاسي فارغ از اختاف نظرها همراه و همصدا 
خواهند ش���د،  تصریح کرد که امام بخشي از 
هویت تاریخي ملت ما در عصر حاضر است 
و همچنان مودت بی���ن امام و مردم خارج از 
برخي عملکردها و نقاط منفي که ممکن است 
وجود داشته باشد ماندگار است و مردم اجازه 
نمي دهند که این اصل انقاب و ارزش هاي امام 

خدشه دار شود.
وي در بخش دیگري از سخنانش، با اشاره 
به این که نوك حمله دشمنان همواره به سوي 
امام است، اظهارداش���ت: فکر، راه، گفتمان و 
اندیشه امام همچنان زنده و ماندگار، تأثیرگذار، 

حیاتبخش و جریان ساز است.

 رد مصوبه تبديل سازمان 
ميراث  فرهنگی به وزارتخانه   

س���خنگوی ش���ورای نگهبان با اعام عدم تائید مصوبه تبدیل سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس���تی وگردشگری به وزارتخانه از اعاده این مصوبه به 

مجلس برای اصاح خبر داد.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی با تائید خبر »رد مصوبه تبدیل سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به وزارتخانه« توسط شورای نگهبان برای 

دومین بار، اظهارنظر کرد: این مصوبه برای اصاح به مجلس اعاده شد.
همچنین قائم مقام شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس   اعام کرد: 
برخی ایرادات شورای نگهبان به ایحه الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ) CFT( کماکان به قوت 
خود باقی اس���ت.به گزارش ایرنا، در این نامه که به امضای عباسعلی کدخدایی   
رسیده، خطاب به علی اریجانی   آمده است: در جلسه 28 آذر 97 شورای نگهبان 
اصاحات ایحه الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفت و براساس این نامه همچنان 
اکثر مغایرت های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است. در بند 
یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد، مبنیاً   بند 3 سابق، بند 4 مصوبه فعلی 
سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.  همچنین سایر ایرادات قبلی شورای 

نگهبان به جز ایرادات 2 و 3 نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
CFT به گزارش ایرنا شورای نگهبان 22 ایراد به مصوبه مجلس در ایحه
گرفته بود که این ایرادات در جلس���ه 14 آذر مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس ماده واحده این ایحه را در این جلسه اصاح و تصویب کردند 
و همچنین در بخشی از این ایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آنرا برای 

بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

ورودكااهاي خارجي مشابه داخلي ممنوع است

 رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه:توانمندسازی   جامعه  
بهتر از ارائه كمک های مالی است

وسعت درياچه اروميه 310 كيلومترمربع افزايش يافت

 رئیس شورای شهر تهران در باره حادثه 
دانشگاه آزاد و پرداخت بدهی پیمانکاران 

توضیح داد.
به گزارش مهر، محس���ن هاشمی در 
حاشیه جلسه دیروز شورای شهر در جمع 
خبرنگاران گفت:   در ابتدای جلسه بررسی 
ایحه تعرفه جابه جایی درختان در دستور 
کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و 
با توجه به نظرات اعضا، این ایحه مقداری 

طول کشید.
رئیس شورای ش���هر تهران گفت: در 
ادامه بحث امداد و نجات و ایحه ای که در 
این زمینه ارسال شده بود در دستور کار قرار 
گرفت که البته ای���ن ایحه مربوط به دوره 
گذشته مدیریت ش���هری بود که در آن بر 
تمرکز مراکز امداد و نجات تاکید شده بود که 
با توجه به موضوعات مطرح شده پیشنهاد 

شد که در این زمینه دولت تکالیفی را برعهده 
دارد و به همین منظ���ور این ایحه برای 
بررسی بیشتر به شهرداری تهران بازگشت 
داده شد.هاشمی ادامه داد: ساماندهی خیابان 
کارگر، یکی دیگر از موضوعات دس���تور 
جلسه دیروز بود که بحث های زیادی در این 
باره صورت گرفت که البته شهرداری تهران 
عاوه بر موضوع ساماندهی به موضوعات 
دیگر تاکید داش���ت که برای بررسی بیشتر 
این موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع داده 

شد.
وی گفت: در پایان این جلسه، دو پاك 
ثبتی در باره باغ یا عدم باغ بودن در دستور 
کار قرار گرفت ک���ه از این دو پاك ثبتی 
یک پاك ب���ه عنوان باغ و دیگری غیر باغ 

تشخیص داده شد.
رئیس شورای شهر تهران همچنین در 

پاس���خ به این پرسش که شورا چه تدبیری 
برای تجمع های مکرر پیمانکاران در مقابل 
ساختمان شورای شهر دارد گفت: البته باید 
در این زمینه اش���اره شود که هدف تجمع 
پیمانکاران، ش���ورا نیست، بلکه با توجه به 
مجاورت ساختمان شورا و شهرداری، آنها 
شهرداری را خطاب مشکات خود می دانند 
اما در جلسه  هم اندیشی قرار شد این موضوع 

هم مورد بررسی قرار بگیرد.
هاشمی گفت: البته با تمهیدات صورت 
گرفته، طلب پیمانکارانی که کمتر اس���ت، 
بخش قابل توجهی از آن پرداخت شده است 
که در واقع برنامه ریزی برای پرداخت طلب 
پیمانکاران با رقم های باا باید در دستور کار 

قرار بگیرد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که شما چه اظهارنظری درباره دانشگاه آزاد 

و مشکات پیش آمده دارید، گفت: قرار شد 
کار پدر به پسر ربطی نداشته باشد.

تضمینی براي دس��تگاه ها در زمان 
بحران نیست

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای شهر تهران، گفت: چه تضمینی وجود 
دارد در زمان بحران، دستگاه های مختلف به 

حرف شهردار گوش دهند.
  سیدحس���ن رس���ولی در یکصد و 
یازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران 
در بررسی ایحه یکپارچه سازی مراکز امداد 
و نجات شهر تهران، با بیان این که مدیریت 
بحران یعنی اعمال مدیریت در شرایط بدون 
ساختار، اظهار داش���ت: در زمان بحران، 
سازمان مدیریت بحران عاوه بر سازماندهی 
شرایط، به جانشینی سازمان های از کار افتاده 

ایفای نقش می کند.

معاون کمک های مردمی و توس����عه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( با اش����اره به اینکه تا 
پایان س����ال بیش از 100 هزار شغل ایجاد خواهیم کرد، 
گفت: معوقات وامی مددجویان کمتر از یک درصد است.

 به گزارش خبرگزاری صداو س����یما، عسگریان در 
گفتگوی رادیویی با اشاره به فزونی یافتن کمک های مردمی 
در ایام خاص در سال جدید نظیر عید قربان، اظهار داشت: 
همه سر فصل های مبتنی بر نیاز مردم در حوزه کمک های 

غیر نقدی معادل 35 درصد افزایش یافته است.
عسگریان افزود: مردم برای کمک اقامه کردند تا از 
این موقعیت عبور کنیم و امیداریم با یاری مردم در انتهای 
سال به ویژه در جشن نیکوکاری، این کمک های ارزنده 
را افزایش دهیم.عسگریان درباره، اما و اگر های مجموعه 
هلدینگ کمیته امداد گفت: سرمایه گذاری خاصی صورت 
نمی گیرد؛ ما در واقع ش����اهد هبه و اقسام واگذار شده به 
کمیته هستیم نظیر ساختمان سوهانک. این ساختمان به 
همان مبلغی که فروش رفت، دقیقا به دو قسمت تقسیم 

شد. یک قسمت شامل وام ها وارد صندوق قرص الحسنه 
ش����د و یک قسمت هم به مس����ائل اجرایی مددجویان 

اختصاص یافت و این مبالغ حسابرسی هم می شود.
وی ادامه داد: صندوق قرض الحس����نه امداد مکلف 
است پشت نوبتی نداش����ته باشد و امسال برای اولین بار 
شاهد پش����ت نوبتی برای مددجویان نبودیم و این وام ها 
نیازمند تامین منابع است؛ به ویژه اینکه در شرایط کنونی 
ک����ه وام 2 تا 5 میلیون تومانی به جز وام های اش����تغال 
پرداخت شده است.عسگریان اظهار داشت: امسال بیش از 
800 هزار فقره وام پرداخت شده است و تامین این منابع 
قدری مشکل دارد و از فروش همین منابع تامین می شود.

معاون کمک های مردمی و توسعه مشارکت کمیته 
امداد افزود: بحث صدقه دارای ابعاد دینی ارزشمند است؛ 
اما در زمینه اش����تغال همایش های متعددی برای خیران 
برگزار کرده ایم و آخرین همایش برای خیرین اشتغال زا 
در استان البرز برگزار شد و تا پایان سال بیش از 100 هزار 

شغل ایجاد خواهیم کرد.

 كانتری:  تهران نسبت به پارسال   
2۸ روز هوای سالمتر  داشته است

رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست کش���ور گفت: هوای شهر 
تهران نسبت به سال گذشته 28 روز 

سالم تر بوده است.
                                                                                                                                                                                             به گزارش فارس، عیس���ی 
کانتری د ر مراسم رونمایی از فاز 
جدید ناوگان فروش���گاه مجازی 
ش���هروند اظهار داشت: از بخش 
خصوصی بابت این سرمایه گذاری 
و ریس���کی که انجام د ا ده  اس���ت 
قدردانی می کنم و امیدوارم قدم های 
جدی تری د ر این زمینه برداشته شو د 
تا بتوانیم هوای آلوده کانشهر تهران 

ر ا تمیز کنیم.
و ی ا فزود: اکنون نس���بت به 
سال گذش���ته 28 روز هوای شهر 
تهران سالم تر بوده است و هیچگونه 
تعطیلی نداشته ایم و این د ر حالی 
است که د ر سال گذشته د ر همین 
موقع مدارس تهران و دانشگاه ها به 
د لیل افزایش آلودگی هوا تعطیل شده 

بو دند.
رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور خاطرنشان کرد: اکنون 
که کانش���هرهای کشور با مشکل 
سوخت و قوه محرکه مواجه هستند 
شهرداری تهران د ر این زمینه شروع 

به اقداماتی کر د ه است که د ر کاهش 
آلودگی هوا و ترافیک کمک زیادی 

خواهدکرد.
کانت���ری ا ف���زود: م���ا با 
صرفه جوی���ی د ر مص���رف آ ب 
می توانی���م یک میلیارد مکعب آ ب 
صرفه جویی کنیم که معادل 5 سد 

کرج است.
و ی به نقش شبکه مجازی د ر 
افزایش تولیدات داخلی و کاهش 
ترافیک و آلودگی هوا اش���اره کر د 
و گفت: د ر شرایطی امسال 28 روز 
هوای سالم داش���ته ایم که آلودگی 
جدیدی اضافه ش���ده و آن هم ازن 

سطح پایین است.
رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست کش���ور گفت: وقتی هوا 
باای 32 درجه می رس���د با توجه 
به س���وخت های ناقصی که تولید 
می شو د، آلودگی ازن                                                         ایجاد می شو د 
که د ر سطح پایین بر ا ی سامتی مردم 

مضر است.
کانتری بیان داشت: 60 هزار 
خودروی دیزلی که عمرشان به پایان 
رسیده د ر شهر تردد می کنند و یک 
موتورسیکلت کاربراتوری اندازه 12 

خودرو شهر ر ا آلوده می کند.

ايجاد 100 هزار شغل در برنامه كميته امداد است محسن هاشمي: بخشي از طلب پيمانكاران  شهرداری پرداخت شده است

يادداشت

تحقيق و تبليغ

اخیرا مباحثي در باب تاريخ دفاع مقدس و مس��ايل مربوط به تاريخچه 
جنگ در عملیات کرباي 4 و 5 مطرح ش��د که از جهات مختلف موجب 
تامل و پرسش بود. اصل موضوع با نوشته و يادداشت يکي از مورخان جنگ 
تحمیلي آغاز ش��د اما سوءبرداشت و شکل واکنش بدان به تدريج از حالت 
تحقیقي و تاريخي خارج ش��د و همین جاي تعجب زيادي دارد. گويا تمايز 
میان تبلیغ و تحقیق چندان جدي گرفته نمي شود و مشکل و سوءبرداشت نیز 
از همین درآمیختن تحقیقات با تبلیغات آغاز مي شود و تنها به همین مورد هم 
ختم نمي شود. در مورد اخیر خوشبختانه با ورود کساني که آگاهي و گواهي 
بیشتري داشتند، از جمله سردار قاسم سلیماني، ابعاد دقیقتر و جوانب ديگري 
از تاريخ مطرح شد تا دانسته شود در تاريخ معاصر ايران چه لحظات سخت و 
گرهگاه هاي دشواري وجود داشته و از چه موانع عظیمي گذشته ايم و اينها همه 
در زمره مدارک و گنجینه هاي مستور در سینه تاريخ وطن و ملت بزرگ ايران 

محسوب مي شود.
نگارنده از آن جهت که هم در اين حوزه تحقیق و مطالعه داشته ام و هم 
افتخار جانبازي دفاع مقدس را دارم، چند نکته را به اجمال بیان مي کنم با اين 
امید و آرزو که در سال هاي آينده بتوانیم بیشترين بهره را در عرصه تحقیقات 
و تاريخ نگاري جنگ داشته باشیم. اما البته اصل موضوع و تحلیل گسترده بايد 
به محققان و آگاهاني واگذاش��ته شود که توانايي و تخصص آن را دارند که 
بر اس��اس پژوهشهاي دقیق و اسناد موجود بهترين آثار را درباره دشوارترين 

لحظات جنگ و دفاع مقدس تحرير کنند.
بي ترديد، در طول هش��ت سال جنگ و دفاع، نمي توانیم تنها به تبلیغ و 
شورآفريني بسنده کنیم. تبلیغ و سخنراني و شورآفريني تنها يک بُعد از مسئله 
اس��ت؛ و بي شک ايجاد روحیه جنگاوري و مقاومت حق تمام نسلها در برابر 
دش��منان ماست. اما از سوي ديگر ضرورت دارد مباحث تاريخي به صورت 
منصفانه و تخصصي توسط افرادي با دانش و آگاهي کافي، و صاحب روش و 
قلم پیگیري شود و به احسن وجه ثبت و ضبط لحظه هاي تاريخ را براي آيندگان 

زمینه سازي نمايند. 
آنچه مايه تاسف است، اين که برخي هنوز به مصادره تاريخ بپردازند و از 
لحظه هاي مهم و حساسي که تعلق به تمام ابناي اين کشور دارد به عنوان امري 
خاص بهره برداري نمايند. حال آن که جنگ و تاريخ معاصر متعلق به هیچ فرد 
و گروه و جناحي نیست و اتفاقا همه کساني که توانايي و امکان دارند بايد در 
گشايش و گسترش مباحث مشارکت کنند و نه فقط براي خوانش و انتشار در 
داخل کشور بلکه ازم است ماجراهاي بزرگ و حوادث دشوار تاريخ معاصر و 
جنگ بزرگ هشت ساله با دشمن غدار را در ابعاد جهاني و بین المللي روشن 

ساخته و عرضه کنند. 
چه کسي مي تواند منکر شود که ابعاد ژرف و گسترده اين رخداد عظیم 
تاريخي بايد براي افکار عمومي و نسل هاي جوان در دهه هاي اخیر با منابع و 
مدارک و تحلیل هاي دقیق و منصفانه ارائه شود و تنها انتشار نوشته ها و اسناد نیز 
کافي نخواهد بود. فیلمهاي مستند و سینمايي و عکس و گفتگو و مناظره و نقد 
و ارائه نظرهاي گوناگون به اين موضوع و موضوعات مهم دوران ما سرزندگي 

و تشُخص مي بخشد و ارج و اعتبار آن را مي افزايد. 
امروزه موضوعاتي مانند دفاع مقدس که توسط افراد و سازمانها و نهادهاي 
تحقیقي و مراکز اسناد طي سالهاي طواني مورد توجه بوده و براي لحظه لحظه 
از حوادث و فردفرد رزمندگان و شهدا اهمیت قايل بوده و هستند، نمي تواند تنها 
از يک بُعد و منظر مورد توجه و تحقیق باشد. همچنان که در عرصه هنر نیز تنها 
نمي توان از يک روش يا سلیقه استقبال کرد. افکار عمومي و نسلهاي تازه و نو، 
شیوه هاي نو و بیان صادقانه و اسناد منصفانه را مي پسندند و اين همان طريقت 
مستحسن و مقبول در میان جوانان رزمنده و شهداي ما نیز بوده است. آنان با 
فروتني و بزرگواري به استقبال حوادث عظیم شتافتند و عدل و انصاف و ايمان 

و تقوا روشنگر راهشان بود. 
مباحث اخیر اگر براي برخي موجب سوء تعبیر و خطاي برداشت بود اما 
در عوض اين برکت را داشت که بخشي از تاريخ دفاع مقدس دوباره در منظر 
نسل جوان و روزگار معاصر بازخوانده و معرفي شد. پس چه بهتر که بحث 
و گفتگوهاي مستند و متعالي در مراکز علمي و تحقیقي صورت گیرد و شوق 
تاريخ دوباره در دلها زنده گردد. در اين عرصه، حسن اتفاق، يادکرد از جوانان 
رشید ملت بزرگ و مقاوم ايران بود که در خون تپیدند تا هیچ بیگانه اي در اين 

ديار طمع نبندد... يادشان جاويدان باد.  

 سيد مسعود رضوي

وزیر کشور گفت: رفع مشکات 
مردم مرزنشین و بهبود شرایط مناطق 
م���رزی از دغدغه های جدی دولت و 

وزارت کشور است.
به گزارش ایرنا، بیست و نهمین 
جلسه کار ویژه مرز شورای امنیت کشور 
به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور و با حضور نمایندگان دستگاه های 
عضو و اس���تانداران استان های مرزی 
برگزار شد.وزیر کشور و رئیس کار ویژه 
مرز شورای امنیت کشور در این جلسه بر 
اهمیت و توجه به موضوعات مرزی از 
جمله فعال بودن پایانه ها و بازارچه های 
مرزی در حوزه های اقتصادی با ظرفیت 
کامل با توجه به شرایط فعلی، توسعه و 
تقویت همکاری ها با کشورهای هم مرز 
در این خصوص و توجه ویژه به جاده ها 
و راه های مواصاتی در راستای تسهیل 

ترددهای مرزی تاکید کرد.
رئیس ش���ورای امنیت کشور، 
همچنین لزوم تأمین و اس���تفاده از 
تجهیزات مناسب از جمله ایکس ری 
در پایانه های مرزی را برای س���هولت 
تردد کاا و مبادات مرزی مورد تاکید و 

توجه قرار داد و مقرر کرد؛ دستگاه های 
مربوطه و متولی، اقدام های ازم را در 
این خصوص از جمله با اس���تفاده از 
ظرفیت های داخلی دنبال و به نتیجه 

برسانند.
رحمانی فضلی در این جلس���ه 
همچنین، با مرور برخی ضرورت های 
حائز اولویت در برخورد با قاچاق کاا، 
بر دقت در اعمال کنترل های ازم از مبدأ 
تا مرز از طریق استانداران و همچنین 
دستگاه های مس���ئول از جمله نیروی 
انتظامی و ستاد قاچاق کاا تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی و رفع 
مشکات مرزنشینان و مناطق مرزی 
از دغدغه های جدی دولت و وزارت 
کشور اس���ت، گفت: در این زمینه، 
برنامه های خوبی از جمله؛ پیش بینی 
تسهیات ازم در حوزه سوخت مرزی، 
ساماندهی و فعال سازی بازارچه ها و 
پایانه های مرزی، تقویت اعتبارات این 
بخش و فعال تر شدن بخش دیپلماسی و 
پیگیری توافقات منطقه ای با کشورهای 
هم مرز   ایران در دستور کار است که به 

صورت جدی دنبال خواهد شد.



سرویس سیاسی- اجتماعی: 
کتابت و همنویسی متن پیام تاریخی 
ام���ام خمینی )ره( به گورباچف با 
عنوان "نامه ای فراتر از زمان" دیروز 
با حضور تعدادی از اعضای انجمن 
خوشنویسان خراسان رضوی در 

نگارستان جماران برگزار شد.
 به مناسبت 11 دي ماه، سالروز 
ارس���ال پیام اله���ي حضرت امام 
خمیني)ره( به گورباچف، رئیس 
جمه���وري وقت اتحاد جماهیري 
ش���وروي، جمعي از هنرمندان و 
خطاطان اس���تان خراسان رضوي، 
کتابت این پیام را در نگارس���تان 

حسینیه جماران آغاز کردند. 
به گ���زارش خبرن���گار ما 
حجت ااس���ام والمسلمین علي 
کمساري معاون فرهنگي، هنري و 
ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
ام���ام خمیني در جمع خبرنگاران 
با اش���اره به این که در س���الروز 
ارس���ال نامه تاریخي حضرت امام 
به گورباچف، نمایشگاه و کارگاه 
آموزش���ي خوشنویسي با حضور 
تعدادي  از خوشنویسان خراسان 
رضوي و با همكاري مش���ترك 
حوزه هنري مش���هد و مجموعه 
فرهنگ���ي جماران در حال برگزار 
شدن اس���ت، گفت: پیش از این 
تعدادي از خوشنویس���ان در یك 
نوبت با این انگیزه که یكبار دیگر 
ای���ن اتفاق مهم تاریخي را یادآور 
ش���وند، کل نامه تاریخي امام به 
گورباچف را خوشنویسي کردند 
و امروز ه���م فرازهایي از پیام را 

به صورت تابلوهاي خوشنویسي 
ن���گارش مي کنند؛ با این هدف و 
انگی���زه که یكبار دیگر این رویداد 
تاریخي را یادآور شوند که یكي از 
مظاهر و  جلوه هاي رهبري الهي و 

هوشمندانه امام راحل است.
وي اف���زود: این اتفاق یكي 
از مهمترین جریان هاي سال هاي 
پایاني عمر امام است؛ در روزگاري 
که در دنیا هیچ کس تصور نمي کرد 
بتوان���د بدون هیچ گونه هژموني و 
استیاي دو ابرقدرت شرق و غرب 
نفس بكش���د و تصور آن هم در 
این آتمسفر سیاسي وجود نداشت، 
حضرت امام با هوشیاري و بصیرت 

پیامبر گونه اضمحال بلوك شرق 
را پیش بیني کردند. بلوك ش���رق 
فقط یك نظام سیاسي نبود، بلكه 
از یك پیشینه و ایدئولوژي فكري 
به نام کمونیسم برخوردار بود که 
بیش از 70 س���ال در دنیا به طرح 
مباحث نظري و نظریه پردازي براي 
اداره امور بش���ر پرداخته بود و در 
جهان طرف���داران و پیروان جدي 

هم داشت. 
کمس���اري افزود: امام در آن 
روزگار که کسي تصور نمي کرد، 
بلوك ش���رق دچار ضعف و در 
نهایت دچار فروپاش���ي ش���ود، 
پیش بیني کردند که صداي خردشدن 

استخوان هاي کمونیسم را مي شنوم 
و در آن نام���ه به گورباچف گفتند 
که باید از امروز سراغ کمونیسم را 
از موزه هاي تاریخ گرفت، واقعیتي 
که در زمان بسیار کوتاه محقق شد 
و جهانیان شاهد تحقق پیش بیني 

رهبر کبیر انقاب بودند. 
وي تصری���ح کرد: امام در آن 
نامه تاریخي نه تنها این پیش بیني 
را مطرح کرد و این هش���دار را به 
رهبر اتحادیه جماهیري شوروي 
دادند، بلكه براي این که ش���وروي 
از چاله کمونیسم به چاه لیبرالیسم 
نیفتد، تفسیر کردند و هشدار دادند 
که مراقب باشید از زندان کمونیسم 

خارج نش���وید و گرفتار منجاب 
غرب و ظواهر فریبنده آن شوید. 
معاون فرهنگي مؤسسه تنظیم 
و نش���ر آثار ام���ام خمیني درباره 
محتواي نامه توضیح داد: در آن نامه 
که توسط حضرت آیت اه العظمي 
جوادي آملي به عنوان یك فیلسوف 
حكیم ارس���ال شد، حضرت امام 
جایگزین مناسب فلسفه ایدئولوژي 
کمونیسم را هم معرفي کردند و با 
بیان نكات فلسفي و ظرفیت هاي 
عقلي اسام، رفرنس ها و ارجاعاتي 
ه���م دادند به بحث مواردي که در 
کام شیخ اکبر محي الدین عربي و 
امثالهم وجود دارد و این اتفاق در 
زمان���ه خودش یكي از بزرگترین 
اتفاقات سیاسي جهان قلمداد شد، 
لذا ازم اس���ت این رویداد بیش از 
پیش بازگویي و بازخواني ش���ود 
به خصوص براي نسل جوان ما که 
متأسفانه رسانه ها به این مسأله زیاد 
نمي پردازند و از ظرفیت هاي بسیار 
بااي ای���ن اتفاق تاریخي غفلت 
مي کنند. ب���ه هر حال این کارگاه 
هنري پیشنهادي از سوي هنرمندان 
خراس���ان رضوي است و مؤسسه 
هیچ برنامه اي در این زمینه نداشته 
است و ما فقط میزباني این اتفاق 
را بر عهده داریم. به اعتقاد ما، یكي 
از اقداماتي که مي تواند به انتش���ار 
محتواها و حقایق چنین بحث هایي 
کمك کند، زبان هنر است که هم 
تأثیرگذار و هم ماندگار است و با 
یك نگاه متفاوت مي توان حقایق 

را بازگو کرد.  
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كتابت پيام امام خميني)ره( به گورباچف در نگارستان حسينيه جماران 

تهران صاحب سند گردشگری می شود
تدوین »س���ند گردشگری شهر تهران« در دستور کار 
شورای راهبردی گردشگری شهرداری تهران قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، صنعت گردشگری ایران هنوز طرح 
یا سند جامعی برای توسعه گردشگری ندارد. سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس���تی و گردشگری در سال 1۳۹۳ اعام 
کرده بود برنامه جامع گردشگری کشور تا پایان سال ۹۴ 
تهیه و آماده می کند تا همزمان با اجرای برنامه ششم توسعه 
در سال 1۳۹۵ اجرا شود، اما این طرح به آن سال نرسید. 
در سال 1۳۹۶ زهرا احمدی پور با بدست گرفتن سكان این 
س���ازمان وعده داد این طرح را بازنگری و اصاح خواهد 
کرد، اما اتفاقی نیافتاد. در دور جدید مدیریت این سازمان 
نیز قرار شد سند جامع گردشگری را تا پایان سال ۹۶ به 
مجلس برسانند اما باز به تعویق افتاد. سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اینك تصمیم گرفته سند جامع 
گردشگری را با حمایت مالی و مشورتی سازمان جهانی 
جهانگردی بروزرسانی کند. سندی که پایه گذار نخست آن 
نیز این سازمان بین المللی بوده است اما با تغییر مدیریت ها 
طرح آن در ایران هرگز به مرحله اجرا نرسید. در تمام این 
سال ها که به چهار دهه می رسد برنامه ریزی سایر استان ها 

نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
اکنون با اعام آمادگی سازمان جهانی جهانگردی برای 
بروزرسانی سند جامع گردشگری ایران، در ششمین جلسه 
شورای راهبردی گردشگری شهرداری تهران برای تهیه سند 

گردشگری این شهر نیز تصمیم گرفته شد .
داور بزرگ نیا � مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان تهران �  با اشاره به ایجاد طرح جامع 
گردشگری برای رسیدن به طرح آمایش سرزمین، افزود: بر 
اساس این طرح می توان یك سند راهبردی برای گردشگری 

شهر تهران تعریف کرد.
ابوالحسنی � قائم مقام حوزه معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگی و عضو شورای راهبردی گردشگری تهران � با 
اشاره به ضرورت تدوین سند راهبردی گردشگری برای این 
شهر، گفت: دستیابی به قوانین باادستِی سازمان های متولی 
گردشگری می تواند ما را در تهیه و تدوین یك سند راهبردی 

جامع گردشگری در شهرداری تهران یاری کند.
 او همچنین بر اهمیت تش���كیل جلس���ات شورای 
راهبردی که به استفاده کاربردی از نظرات اعضاء در تهیه 
برنامه های عملیاتی در پیشبرد اهداف توسعه گردشگری، 
 منجر می شود، تاکید کرد.  اسماعیل قادری � استاد دانشگاه 
� دیگر عضو این ش���ورا با اشاره به اینكه توسعه صنعت 
گردشگری به عنوان یك بخش اقتصادی پویا و تاثیر گذار 
اس���ت، گفت: شهرداری تهران  باید زمینه را برای توسعه 
گردش���گری شهر تهران به منظور رشد و توسعه ساختار 

بخش خصوصی فراهم کند.

وی افزود: توجه به گردش���گری به عنوان یكی از 
حوزه های صنعت خاق به تقویت زیر ساخت ها و هویت 

فرهنگی منجر خواهد شد.
فریدون عموزاده خلیلی � مش���اور امور کودکان و 
نوجوانان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی � نیز گفت: در 
بحث گردشگری، فرهنگ لذت بردن امری است ضروری 
که بر اس���اس آن می توان رویكردی هدفمند برای همه 
رده های سنی تعریف کرد. محیط طباطبایی � رییس ایكوم 
ایران � دیگر عضو شورا با بیان این که گردشگری امروزه 
متفاوت از گذشته و در قالبی دیگر تعریف می شود گفت: 
گردشگری به معنای درك مفاهیم انسانی از یكدیگر است 
که به ش���ناخت و صلح به عنوان یك ارزش اصلی منجر 
می شود که در این میان تدوین و اجرای استراتژی صنعت 

گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
محسن امامی � قائم مقام سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری کشور � و دیگر عضو شورا با بیان این که توسعه 
صنعت گردشگری در تهران باعث ایجاد توازن و  توسعه 
پایدار در ش���هر می شود، اظهار کرد: هر پروژه ای در تهران 
باید پیوس���ت گردشگری داشته باشد تا پروژه ها به سمت 

حوزه گردشگری تمایل پیدا کنند.
مهدی یحیی پور � مشاور عالی ستاد گردشگری � گفت: 
با تغییر نگاه و رویكرد مدیران شهری انتظار می رود جایگاه 
س���تاد گردشگری در سطحی مناسب به دیگر ارگان های 

شهرداری معرفی شود.
جبرئیل نوکنده � مدیرکل موزه ملی ایران � با بیان این که 
شهروندان نسبت به هویت شهر خود بی تفاوت اند، گفت: با 
آسیب شناسی گردشگری شهر تهران می توان گامی موثر در 

تقویت صنعت گردشگری شهر برداشت.
نرگس ش���جاعی � عضو دیگر ش���ورای راهبردی 
گردش���گری، ادامه داد: وظیفه شورای اسامی شهر تهران 
و ش���هرداری تسهیل گری است که بر اساس آن باید زیر 

ساخت ها را برای رونق گرفتن گردشگری آماده کرد.
وی بیان کرد: باید به گردشگری به عنوان یك حرکت 
فرهنگی نگاه کرد که خود باعث یك درآمد پایدار خواهد 
ش���د. مهرشاد کاظمی � معاون امور فرهنگی و رسانه ای 
ارشاد تهران � گفت: برای تصویب یك برنامه جامع باید 
فعالیت های دانشگاه ها و ارگان های دیگر نیز بررسی شود و 
بر اساس آن به ایجاد زیر ساخت های گردشگری در شهر 
تهران پرداخت. حسن خلیل آبادی � عضو شورای اسامی 
شهر تهران ری و تجریش � با اشاره به تغییرنگاه به تهران 
در دوره جدید مدیریت به شهری انسان محور، اظهار کرد: 
در برنامه س���وم توسعه شهر تهران هدف ما تبدیل تهران 
به مقصد گردشگری است ولی قبل از آن توسعه فرهنگ 

گردشگری مد نظر است.

اباغ نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی 
علوم پزشکی

آیین نامه و دس���تورالعمل 
اجرایی نحوه مش���ارکت بخش 
خصوصی در آموزش عالی علوم 
پزشكی توس���ط وزیر بهداشت 

اباغ شد.
به گ���زارش مهر، آیین نامه 
و دس���تورالعمل اجرایی نحوه 
مش���ارکت بخش خصوصی در 
آموزش عالی علوم پزش���كی در 
جلس���ات ۲۵۶و ۲۶7روزهای 
۲۵مهر ۹۵و ۲7خرداد ۹7شورای 
گسترش دانش���گاه های علوم 
پزش���كی تصویب و توس���ط 
وزیر بهداش���ت ب���ه معاونت 
 آموزشی وزارت بهداشت اباغ 

شد.

دکتر باقر اریجانی معاون 
آموزشی وزارت بهداشت ضمن 
ارس���ال تصویر آیی���ن نامه و 
دستورالعمل یادآور شده است:با 
توجه به تصویب س���ند آمایش 
سرزمینی آموزش عالی سامت 
توسط ش���ورای عالی انقاب 
فرهنگی و ن���گاه ویژه وزارت 
بهداشت به کان مناطق آموزشی 
و ماموریت های واسپاری شده 
به آنها، بدیهی اس���ت این کان 
مناطق و نیازها و اس���تعدادها 
و توانای���ی ه���ای آنها نقش 
اساسی در خصوص چگونگی 
گس���ترش آموزش عالی علوم 
 پزش���كی در کشور ایفا خواهند

 کرد.
معاون آموزش���ی وزارت 
بهداشت ابراز امیدواری کرد: با 
ورود بخش خصوصی توانمند 
شاهد ارتقای کیفی آموزش عالی 
بخش س���امت باشیم و وزارت 
بهداش���ت از تكرار تجربه سایر 
بخش های آموزش���ی کشور در 
تاس���یس موسسات بی شمار و 
فاقد توانایی و کیفیت ازم اجتناب 
خواهد ورزید و از مش���ارکت 
جدی و پرتوان بخش خصوصی 
که ب���ا انگیزه های���ی فراتر از 
انگی���زه های مادی قصد حضور 
 در این عرصه دارند اس���تقبال

 می کند.

جزییات نامه وزیر آموزش وپرورش به مقام معظم رهبری 
درمورد تبلیغات موسسات آموزشی

همکاری دانشگاه امیرکبیر و انجمن علمی فناوری چاپ 
ایران  گسترش می یابد

وزیر آموزش و پرورش از ارس���ال نامه به محضر 
رهبر معظم انقاب درمورد تبلیغات موسسات آموزشی 
خبر داد و گفت: ایشان پی نوشتی را مرقوم فرمودند و 
به بخش های مختلف دس���تور دادند در اولین گام و با 
همكاری صدا و س���یما پخش این تبلیغات ۵0 درصد 

کاهش یابد .
به گزارش ایرنا از خانه ملت، »سیدمحمد بطحایی« 
دی���روز درباره جزییات نامه خود به حضرت آیت اه 
خامنه ای درخصوص تبلیغات موسسات آموزشی گفت: 
چندی پیش نامه ای خدمت رهبر معظم انقاب نوشتم 
مبنی بر این که حجم گسترده تبلیغات کتاب های کمك 
درسی موجب تخریب هدف های تربیتی و پرورشی ما 

در مدرسه شده است.
وی افزود: در این نامه از محضر ایش���ان خواستم 
تمهیدی به کار گیرند تا در رس���انه ها از جمله رسانه 
ملی تا آنجا که ممكن است این میزان کاهش پیدا کند 
و پخش تبلیغات با نظر کارشناسی وزارت آموزش و 

پرورش انجام شود.
وزیر آموزش و پرورش یادآور ش���د: رهبر معظم 
انقاب اس���امی هم پی نوشتی را مرقوم فرمودند و به 
بخش های مختلف دس���تور دادند؛ در اولین گام و با 
همكاری سازمان صدا و سیما پخش این گونه تبلیغات 
۵0 درصد کاهش پیدا کرده که این یك قدم بسیار موثر 

است و از همكاری صدا و سیما تشكر می کنم.
*ختم غائله آتش سوزی در مدارس

وزی���ر آموزش و پ���رورش  همچنین از تصمیم 
مش���ترك کمیسیون آموزش مجلس و دولت به منظور 
تعیین اعتبار برای استانداردسازی و ایمن سازی سیستم 
گرمایش���ی مدارس خبر داد  وگفت:تا ظرف دو سال 

آینده این غائله ختم شود.
س���ید محمد بطحایی در حاشیه جلسه کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس گفت: امروز دومین جلسه 
رسیدگی به حادثه  دلخراش مدرسه دخترانه زاهدان در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد؛ معاونان 
اینجان���ب و بازرس اعزامی به محل، گزارش خود را 
ارائه کردند و نیز نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس 
نیز که برای رسیدگی به موضوع به زاهدان رفته بودند، 

گزارش ارائه دادند.
وزی���ر آموزش و پرورش افزود: اقداماتی که برای 
برخورد با متخلفان و مقصران این حادثه انجام ش���ده، 
به اطاع کمیس���یون رسید و بنا شد عاوه بر اقداماتی 
که برای این حادثه انجام داده ایم، درباره برنامه هایی که 
برای جلوگیری از پیش���گیری از وقوع چنین حوادثی 
در آینده داریم ظرف یك هفته آینده به کمیسیون ارائه 

خواهیم داد.
بطحایی همچنین اضافه کرد: برای استان سیستان و 
بلوچستان در یك اقدام ضربتی تعدادی بخاری خریداری 
ش���د؛ از آنجا که بخش عمده ای از اس���تان بدون گاز 
است، چاره ای جز استفاده از بخاری های نفتی نیست 
و بنابراین بخاری های استاندارد نفت سوزی خریداری 
ش���ده و در حال ارسال به آنجا است تا مواردی را که 

حادتر است، پوشش دهد.
بطحای���ی درباره پیش بین���ی ایحه بودجه ۹8 در 
خصوص ادغام ی���ا حذف ادارات آموزش و پرورش 
در شهرس���تان هایی که کمتر از ۵ هزار نفر دانش آموز 
دارند، توضیح داد: این امر در راس���تای اصاح ساختار 

نظام اداری و برای تمام سازمان ها از جمله آموزش و 
پرورش پیش بینی ش���ده است؛ البته ایحه ای که دولت 
ارائه داده در کمیسیون های آموزش و تلفیق مجلس مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت و نظرات نمایندگان در این 

خصوص اعمال خواهد شد.
 *مدارس ناایمن راتعطیل کنید

نمایندگان منتخب ش���ورای انجمن اولیا و مربیان 
استان ها با وزیر آموزش و پرورش دیدار کردند و به 

بیان دغدغه های خود پرداختند.
به گزارش مهر، صبح دیروز جلسه ماقات وزیر 
آموزش و پرورش با نمایندگان منتخب شورای انجمن 
اولیا و مربیان اس���تان ها در ساختمان وزارت آموزش و 

پرورش برگزار شد.
یكی از نمایندگان منتخب در این مراس���م با بیان 
اینكه در تمام جوامع کودکان و نوجوانان اصلی ترین 
بخش از جوامع هس���تند، از وزیر آموزش و پرورش 
خواس���ت به عنوان والدین دانش آموزان حق دخالت 
در امور پرورش���ی را داش���ته باش���ند. وی با انتقاد از 
اینكه عموم مصوبه ها را کس���انی می نویسند که دور 
از مس���ائل واقعی مدارس هستند، از این مقام مسئول 
 خواست تا دانش آموزان را برای زندگی آماده کنند و بر 

آموزش های خودمراقبتی تاکید کرد.
وی در ادامه با بیان اینكه دانش آموزان 1۲سال از 
عمر خود را در فضای رقابتی سنگین آموزش و پرورش 
می گذرانند و بدرفتاری هایش���ان در آینده با توجه به 
این فضای رقابتی قابل پیش بینی است، بیان کرد: من 
چند س���وال از وزیر محترم آموزش و پرورش دارم. 
اینكه چقدر برنامه ها، دستورالعمل هایی که به مدارس 
اباغ می ش���ود با عائق بچه ها همسوست؟ چگونه 
 است که در مدرسه مهارت نه گفتن را به دانش آموزان 
می آموزند اما از سوی دیگر آنها را مجبور می کنند لباس 
فرمی بپوشند که مورد عاقه بچه ها نیست؟ چگونه است 
که ادعا می کنیم فضای مدارس باید شاد باشد اما بچه 
های ما در کاس های درس خواب هستند چون بچه 
کاس اول دبس���تان باید ساعت 7:۳0سر کاس درس 
حاضر باشد؟ چگونه است که می گوییم باید به بچه ها 
اعتماد کنیم اما هر صبح قبل از ورود به مدرسه کیف 

هایشان را می گردیم؟
در ادام���ه دیگ���ر منتخب این انجم���ن با انتقاد 
 از وضعیت هنرس���تان های کش���ور، بی���ان کرد: در 
هنرستان های ما در بهترین حالت کارگر فنی و نه حتی 
استادکار فنی، تربیت می شود و جایی برای حرکت به سمت 
 کارآفرینی نیست. برای همین استادکاران ما خوش مشرب 
نمی ش���وند چون بین آموزش نظری و مهارتی دیوار 
کش���یده ایم و مسائل حقوقی، روابط عمومی و روان 
شناس���ی و مش���تری مداری را یاد آنها نداده ایم. باید 
معلم های ما از نقش خود خارج شوند و مربیگری را 
 بیاموزند. نماینده دیگری بیان کرد: ما نماینده 1۴میلیون 
دانش آموز و خانواده آنها هستیم. ما در کنار شما بوده 
و هستیم و از کمبودهای آموزش و پرورش خبر داریم. 
اما انتظار داری���م همانطور که وقت کمبودها کنارتان 
هس���تیم، در وقت تصمیمات نیز کنارتان باشیم. انتظار 
داریم جایگاه انجمن به عنوان یك نهاد مشورتی دیده 
ش���ود. امروز بسیاری از تصمیمات بدون نظر و اطاع 
خانواده ها گرفته می ش���ود. درباره اردوها، کتاب های 

درسی و... نظر ما لحاظ نمی شود.

در راستای تعامل سازنده بخش صنعت و دانشگاه 
در حوزه چاپ، همكاری دانش���گاه امیرکبیر و انجمن 
علمی فناوری چاپ ایران  گسترش می یابد و در همین 
راس���تا دفتر انجمن در دانشكده پلیمر و رنگ دانشگاه 

امیرکبیر رسما کار خود را آغاز کرد.
ب���ه گزارش روابط عمومی انجمن علمی فناوری 
چاپ ایران، در این مراسم محمد بیطرفان رئیس انجمن 
علمی فناوری چاپ ایران اظهار داش���ت: از این پس 
ش���اهد اتفاقات بسیار خوبی در راستای رفع نیازهای 
پژوهش���ي صنعت چاپ کشور و پویایی دانشگاه برای 
انجام پروژه ها و رفع مشكات و چالش های صنعت 

چاپ خواهیم بود.
وی افزود: خوش���بختانه  هم اکنون رقابت خوبی 
بین دانشگاه ها برای پرداختن به صنعت چاپ وجود 
 دارد.باتوج���ه به اینكه 80درص���د نیاز این صنعت به
 ماشین آات و مواد اولیه از خارج تامین می شود بومی 
سازی این صنعت مستلزم  اتكا به توان نیروی داخلی و 
پتانسیل باایی است که در نخبگان، پژوهشگران، اساتید 
و دانشجویان ما وجود دارد بنا براین ما  قطعا می توانیم 

گام مهمی در بومی سازی این صنعت برداریم.
رئی���س انجمن علمی فناوری چاپ از راه اندازي 
کارگروه چاپ هاي تكنولوژي  خبر داد و اعام کرد: 
ما در تاش هس���تیم با تعامل بین دانشكده و انجمن 
رس���الت های خود را هم در عرصه علمی و آموزشی 
و هم در عرصه توسعه فنی و صنعتی حوزه چاپ به 

انجام برسانیم .
در ادامه دکتر سعید پور مهدیان مدیر گروه پلیمر 
دانشكده پلیمر و رنگ دانشگاه امیرکبیر نیز با اشاره به 
رویكرد دانشگاه امیرکبیر در توجه به انجمن های علمی 
و اس���تقرار آن ها در این دانشگاه گفت؛ انجمن علمی 
فناوری چاپ ایران نخستین انجمن علمی است که در 
این دانشگاه دفتر رسمی دایر می کند و این حاکی از 
عزم و اراده انجمن چاپ به نمایندگی از صنعت چاپ 

برای حل مسائل و مشكات رشته ها و صنعت چاپ و 
توسعه این صنعت مهم و استراتژیك با قطب دانشگاهی 

در این حوزه یعنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
اس���تاد برجسته دانشگاه امیرکبیر اعام کرد: رشته 
پلیمر با گرایش چاپ در مقطع کارشناسی ارشد از سال 

1۳۹8در این دانشكده دایر خواهد شد.
وي گفت: تنها خواس���ته جامعه علمي کشور از  
دست اندرکاران و فعاان این حوزه این است که پشت 
این دانشجویان را خالی نكنند و به آنها اطمینان بدهند 

که تنهایشان نمی گذارند.
مهندس نوید شیرمحمد مدیر تحقیق و توسعه بانك 
ملی ایران نیز اظهار داشت: صنعت چاپ به مرحله ای 
رسیده  است که می توان گفت هیچ صنعتی بدون توجه 

به صنعت چاپ نمی تواند تدوام حیات داشته باشد.
مهندس بیژن درویش پیشكسوت و استاد دانشگاه 
در رش���ته چاپ نیز در این مراسم گفت: ایجاد انجمن 
علم���ی فناوری چاپ نقطه عطفی در تحوات صنعت 
چاپ کشور است و اقدام میمون و مبارك استقرار این 
انجمن در دانشگاه امیرکبیر دستاوردهای بسیاری برای 
صنعت و دانش���گاه بویژه فارغ التحصیان رشته های 

مرتبط با چاپ خواهد داشت.
مهندس طائل از کارشناس���ان برجسته مرکز اوراق 
بهادار بانك مرکزی نیز در این مراسم از گشایش رسمی 
دفتر انجمن چاپ در دانشگاه امیرکبیر به عنوان گامی برای 
شكل گیری همكاری های بین المللی یاد کرد و گفت؛ 
 این روز، روز مبارکی برای صنعت و دانشگاه است و 
می تواند بنیانگذار همكاری های علمی، دانشگاهی و 
صنعتی ملی و بین المللی در عرصه صنعت چاپ باشد. 
در این مراسم مهندس رضا رضایی پیشكسوت چاپ، 
مجید فرشید فرید فعال اتحادیه چاپ، مهندسان نوید 
ش���یرمحمد و فامرزی از چاپخانه بانك مرکزی ایران 
درب���اره اهمیت توجه به صنعت چاپ و لزوم حمایت 

دولت از این صنعت سخنرانی کردند.

يادداشت

سالک فکرت 
مستندی که درباره دکتر غامحسین ابراهیمی دینانی ساخته شده است

من باب مقدمه خدمت 
عزیزان خواننده عرض میكنم     . 
مرقومه موجود صحبت هاي 
فكر کوچك بنده اس���ت و 
رنگ بوي یك یادداش���ت 
را دارد . چه اینكه جس���ته 
گریخته در جریان مس���تند 
ش���ریف )سالك فكرت( که 
به سفارش معاونت سیما بین 
سالهاي ۹۵ تا ۹7 به همت آقا 
سید علي رضا حسیني عزیز 
در کسوت تهیه کننده و دکتر 
بیژن شكرریز جان به عنوان 
کارگردان ساخته شده بوده ام. 
لذا بر خود دیدم چند خطي 

در باب این فیلم نجیب و دوست داشتني بنویسم .
 یكم : کمتر کساني را میشناسم یا دیده ام که بتوانند یك مستند 
۹0 دقیقه ایي با موضوعي خاص و پیچیده را ببینند و خمیازه نكشند یا 
براي وقت گذراندن هوس تنقالت نكنند . موضع خاص را همین جا 
توضیح میدهم . با تمام احترامي که براي علم فلسفه و رجالش قایلم 
اما صادقانه اعتراف میكنم فسلفه في نفسه برایم موضوع جذابي نیست 
که بخواهم ۹0 دقیقه به پرده سینما زل بزنم . اما اان فكر میكنم بتوانم 
استثنا هم قایل شوم . )سالك فكرت( را دیدم و به واقع از جایم جم 
نخوردم . اطرافم را هم دیدم . کس���ي هم از دیدن فیلم خس���ته نشده 
بود . با اینكه سانس ساعت 10 شب کار را دیدم . اما مطمئنم کسي 
در سالن نخوابیده بود . بگذارید یك شوخي کوچك کنم از نگاه من 
فیلم خوب فیلمي است که در صف انتظارش قبل از نمایش در دست 
کسي چیپس و پفك نبیني . در مورد )سالك فكرت( این اصل ذهني 

بنده هم صادق بود .
دوم : از منظره سینمایي به نظر من کار کردن با سوژه متحرك و غیر 
قابل مهاري مانند استاد دیناني که کم و بیش با خلق و خویشان آشنایي 
دارم خیلي کار سختیست . در عجبم که جواد صفاي دوست داشتني 
مدیر فیلمبرداری چطور با دوربینش به این لطافت این سوژه گریز پاي 
دوست داشتني را تعقیب کرده است ؟ در جاي جاي فیلم صحنه هایي 
را دیدم که مش���خصاً دوربین بدون هماهنگي قبلي باید خودش را به 
سوژه مي رساند . لحظه به لحظه دیاف تغییر مي داد یا به کرات فاکوس 
مي کشید . باید قبول کنیم جواد صفا بوده که توانسته از پس این امر 
خطیر بر بیاید  . فقط باید صدابردار باشي تا بداني به دنبال سوژه بدون 
میزانس دویدن یعني چه . با این حال در مجموع فیلم صدا بایس���ت 
شفاف به گوش مي رسید . رنگ و نور زیبا در سراسر فیلم بدون اینكه 
خودنمایي کند بدون تكلف در خدمت اثر است . به نوعي که وقتي 
از تصاویر خارجي به تصاویر داخلي یا برعكس مي رسیم چشممان 
خط داستان را گم نمي کند . ریتم تدوین فیلم آرام و منطقي است و با 
زبان بي زباني آرامش دروني سوژه را به بیننده القا مي کند. فیلم داراي 
موس���یقي نجیب و دلچسب است که از لحظه شروع تیتراژ ابتدایي تا 
انتهاي تیتراژ پایاني پا به پاي تصاویر مي رود ضمن اینكه به شدت در 

خدمت کار است و به قول ما از فیلم بیرون نمي زند .
س���وم : در این وادي از دکتر بیژن ش���كر ریز معموا مستند هاي 
اجتماعي تلخ دیده بودم . که همه شان شاخص بودند و جوایز را درو 
کرده اند. )سالك فكرت( کمي با کارهاي دیگر او متفاوت است . فیلم 
پر است از بداهه هاي شیرین . في المثل عمامه پیچیدن آن روحاني میان 
سال در حیات حوزه علمیه قدیمي در اصفهان یا در همان لوکیشن طلبه 
هاي جوان شوخ اصفهاني که برایم جذاب بود . در فضاي کاس هاي 
دکتر دیناني در موسسه  حكمت و فلسفه هم چندین اتفاق از زوایاي 
مختلف شخصیت ایشان مي بینیم که گاها بامزه و غیر منتظره هستند . 
کارگردان زیرکانه از رها بودن سوژه سود جسته و آنچه مد نظرش بوده 
را استخراج کرده است . سواات به جا و هوشمندانه کارگردان از پشت 
دوربین دکتر دیناني را سرذوق مي آورد تا گپشان را گرم تر کند . در 
نظر داشته باشیم سابقه مطالعاتي کارگردان و دامن گسترده نوشته هایش 
در باب فلسفه و فیلمنامه کمك بزرگي کرده تا بتواند مختصر و موجز 
سخن بگوید . به کل از نگاه محمد رعیت پور که نویسنده کوچكیست 
)سالك فكرت( فیلم نجیب و تاثیر گذار است که بدون سر و صداي 

اضافه مخاطبش را شیدا کرده و اثرش را گذاشته است.

  محم�د رعیت پور )فیلمنامه نویس(

کوتاه فرهنگي

»۲۴ فریم« کیارستمی میان ۱۰ فیلم برتر منتقد 
نیك نیومن منتقد ش���ناخته شده 
فیلم اس���تیج فهرست 10 فیلم برتر سال 
۲018 را اعام کرد که در این فهرس���ت 
نام فیلم »۲۴ فریم« آخرین ساخته عباس 
کیارستمی کارگردان فقید سینمای ایران نیز 

دیده می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از س���ایت فیلم استیج، نیك نیومن منتقد 
شناخته شده فیلم استیج در واپسین دقایق 
سال ۲018 فهرست 10 فیلم برتر این سال 
را اعام کرد؛ فهرستی که در آن چندین 

فیلم محصول سال ۲017 نیز دیده می شود. نكته جالب این لیست حضور 
فیلم »۲۴ فریم« آخرین ساخته زنده یاد عباس کیارستمی کارگردان بلندآوازه 
س���ینمای ایران در میان 10 تاس���ت. »۲۴ فریم« یك اثر تجربی متشكل از ۲۴ 
تصویر ثابت است که هرکدام چهار و نیم دقیقه به طول می انجامد. این فیلم 

در هفتادمین دوره جشنواره کن در سال ۲017 به نمایش در آمد.
گرامیداشت محمدرضا لطفی در فرهنگسرای نیاوران

برای چهارمین سال پیاپی در آستانه 
زادروز محمدرضا لطفی، مراس���می به 
هم���ت مكتب  خانه میرزا عبداه و بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران در فرهنگسرای 

نیاوران برگزار می  شود.
به گزارش هنرآناین به نقل از روابط 
عمومی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، 
آیین نكوداش���ت هفتاد و دومین سالروز 
محمدرضا لطفی با عنوان "لطف س���از" 
در آستانه زادروز این موسیقی دان برگزار 
خواهد شد. این چهارمین سال پیاپی است 
که در آستانه زادروز محمدرضا لطفی مراسمی به همت مكتب خانه میرزا عبداه 
و بنیاد آفرینش های هنری نیاوران در فرهنگسرای نیاوران برگزار می  شود. در 
این مراسم همچون سال های گذشته تنی چند از بزرگان موسیقی به سخنرانی 
خواهند پرداخت. بخش دیگر این برنامه نیز به اجرای موسیقی اصیل ایرانی 
اختصاص دارد. آیین گرامیداشت یاد و خاطره محمدرضا لطفی، ردیف دان، 
موسیقی دان، آهنگساز و نوازنده برجسته، همچنین پژوهشگر و مدرس موسیقی 
سنتی ایرانی جمعه 1۴ دی ماه ساعت 18 در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد 

شد. حضور تمامی عاقه مندان در این برنامه آزاد است.
 »زنانی با گوشواره های باروتی« به پراگ می رود

»زنانی با گوشواره های باروتی« به 
کارگردانی رضا فرهمند در هش���تمین 
جشنواره فیلم های ایرانی پراگ حضور 
دارد. مستند »زنانی با گوشواره های باروتی« 
در ادام���ه حضورهای جهانی خود، این 
بار در بخش مسابقه هشتمین جشنواره 
فیلم های ایرانی پراگ به نمایش در می آید. 
این مستند به تهیه کنندگی مرتضی شعبانی 
و کارگردانی رضا فرهمند پس از کسب 
جوایزی از جشنواره »سینما حقیقت« در 
سال گذشته و حضور در چند جشنواره 

بین المللی، این بار در جمع فیلم های بخش مسابقه هشتمین جشنواره فیلم های 
ایرانی پراگ به نمایش درمی آید. هشتمین جشنواره فیلم های ایرانی پراگ، از 
1۵تا ۲۶ژانویه )۲۵دی تا ۶بهمن( در سه شهر پراگ، برنو و باتیساوا جمهوری 

چك برگزار می شود.
 »در جستجوی صبح« در شیراز نقد می شود

 فیلم مستند»در جستجوی صبح« به کارگردانی مهرداد شیخان در سینما 
گلستان شیراز نقد وبررسی می شود. مستند»در جستجوی صبح« روز چهارشنبه 
1۲ دی ماه در ساعت 18 در پردیس گلستان شیراز به نمایش درمی آید و پس 
از آن نشست نقد و بررسی فیلم با حضور مهرداد شیخان کارگردان برگزار 
می شود. »در جستجوی صبح« سرگذشت بنیان گذار موسسه انتشاراتی امیرکبیر 
را مورد توجه قرار داده است. این فیلم، داستان بنیان گذاری و شكل گیری و 
توس���عه یكی از بزرگ ترین مؤسس���ات تولید و نشر کتاب در ایران و منطقه 

خاورمیانه را طی سه دهه به تصویر می کشد. 

فارغ التحصیان هنرستان موسیقی تهران سراغ موسیقی نازل نرفته اند 
معاون امور هنری وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی با اشاره به جشن 
100 س���الگی »هنرستان موسیقی 
تهران« گفت: فارغ التحصیان این 
هنرستان کمتر عضو گونه های متنزل 
موسیقی شده اند و همه در سطحی 

حرفه ای مشغول فعالیت شده اند.
 س���یدمجتبی حسینی معاون 
هنری وزیر ارشاد گفت: صد ساله 
شدن هنرستان موسیقی تهران نشان 
می دهد که مردم ایران چه فرهنگ 
و اصالتی دارند و این تاریخ هنری 
بی نظیر، قدمت و پیشینه ای تاریخی 

دارد.
وی اف���زود: باید به آموزش 
درس���ت و اصولی هنر در کشور 
توجه کنیم و به نهادهای با اصالتی 
ک���ه در طول یك قرن یا بیش���تر 
توانسته اند این مأموریت خطیر را 
پیش ببرند، احترام بگذاریم. وقتی 
دس���ت اندرکاران برگزاری جشن 
صدسالگی هنرستان موسیقی تهران 
فهرستی از فارغ التحصیان، اساتید 
و همكاران هنرستان ارائه دادند و 
من توفیق پیدا کردم آن را ببینم و 
یك به یك آنها را نگاه کنم، نام های 
 بسیار درخشانی بودند که امروز جزء 
ستاره های سپهر هنر ایران هستند.

حس���ینی خاطرنش���ان کرد: 
فارغ التحصیان هنرستان موسیقی 
کمتر عضو گونه های متنزل موسیقی 
شده اند و همه در سطحی حرفه ای 
مشغول فعالیت شده اند. این نشان 
می دهد که وقتی سنگ بنای درستی 
هس���ت، وقتی فكر و تدبیری در 
کار اس���ت، محصول این باغ هم 
محصول شیرین و گوارایی است. 
باید داش���تن چنین باغی را پاس 
بداریم. باید به هم تبریك و شادباش 
بگوییم برای داشتن یك باغ مثمر 
و صد س���الگی قطعا اتفاقی غرور 
انگیز برای هنرستان موسیقی تهران 

خواهد بود.
بر اساس این گزارش، جشن 
صدسالگی »هنرستان موسیقی تهران« 
با رونمای���ی از کتاب )تاریخ صد 
ساله هنرستان موسیقی تهران(، تمبر 
اختصاصی »صدسالگی« و معرفی 
مستند هنرستان موسیقی تهران در 
تاریخ ۲7 دی ماه در تاار وحدت 

برگزار خواهد شد.
این برنامه در س���ه شب و با 
اجرای فارغ التحصیان ادوار مختلف 
و تجلیل در سه بخش: قدیمی ترین 
هنرجویان، پرسابقه ترین اساتید و 
تاثیرگذارترین مدیران ادوار مختلف 

در تاار وحدت روی صحنه خواهد 
رفت.

۲۲ و ۲۴ دی م���اه تاری���خ 
برگزاری اجراهای فارغ التحصیان 
ادوار هنرس���تان موس���یقی تهران 
خواهد بود و »جشن صدسالگی« 
نی���ز در تاریخ ۲7 دی ماه در تاار 

وحدت برگزار خواهد شد.
جشن صدسالگی »هنرستان 
موسیقی تهران« به همت تعدادی 
از فارغ التحصیان دوره های مختلف 
هنرستان موسیقی تهران و با همكاری 
و همیاری معاونت هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، موسسه 
توسعه هنرهای معاصر، دفتر آموزش 
و توسعه فعالیت های هنری و بنیاد 

رودکی برگزار می شود.

وزارت علوم: به طرح های فناورانه تا سقف 
۲۵۰ میلیون تومان گرنت اعطا خواهد شد

مدیرکل دفترحمایت و پشتیبانی امورپژوهشی و فناوری وزارت علوم 
با بیان اینكه در طول برگزاری نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 
فناوری و فن بازار ۲7۲توافق نامه با حجم ۴۲0میلیارد تومان منعقد شد، گفت: 
تفاهم نامه های امضا شده مشروط بر آنكه جزو فناوری های نوین و پیشرفته 
نباشند یا قبا قرارداد آن ها منعقد شده و در روزهای نمایشگاه به صورت 
صوری تفاهم نامه ای امضا ش���ده باشد، مشمول دریافت گرنت ۲۵0میلیون 

تومانی خواهند شد.
دکتر عبدالس���اده نیسی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینكه حمایت از 
تولید داخل باید در جهت تولید فناوری قابل رقابت در کشور باشد، ادامه 
داد: در ای���ن ص���ورت هم محصوات دانش بنیان بازار دارند و  هم نیاز ما 
به فناوری های خارج کاهش می یابد. بی نیاز ش���دن ما از خارج از کش���ور 
به معنی داش���تن قطعه یا فناوری مشابه نیست، بلكه داشتن محصول قابل 

رقابت است .
وی با اش���اره به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 
فناوری و فن بازار، افزود: با برگزاری این نمایشگاه نشان دادیم که می توان 
با ایجاد تعامل برنامه ای را ذیل یك ش���عار برگزار کرد؛ ولی اهمیت این 

نمایشگاه تنها در برگزاری مشترك آن محدود نمی شود.
نیس���ی با اشاره به بخش تقاضا در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
نامگذاری شد،  پژوهش وفناوری گفت: در بخش تقاضا که با عنوان "تستا" 
بس���یاری از ش���رکت ها نیازهای فناوری خود را عرضه کردند که در این 
زمینه از میان دس���تگاه ها، وزارت دفاع بیش���ترین همكاری را با این بخش 

داشته است .
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم 
ادامه داد: در قالب این برنامه، به طرح های فناورانه ای که بتوانند مشكلی از 
چالش های کشور مرتفع کنند، تا سقف ۲۵0میلیون تومان به صورت گرنت 

اعطا خواهد شد.

خیابان ولیعصر)عج( تهران در فهرست موقت یونسکو قرار گرفت
ش���هردار تهران از قرار گرفتن 
خیابان ولیعصر )عج( و نیز درختان 
موجود در آن در فهرس���ت موقت 

میراث جهانی یونسكو خبر داد.
پیروز حناچی روز سه شنبه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 
در زمان حاضر خیابان ولیعصر تهران 
در فهرس���ت موقت میراث جهانی 
یونسكو قرار دارد که قبل از آن ثبت 

ملی شده بود.
شهردار تهران ادامه داد: در قدم 
نخس���ت ازمه ثبت جهانی خیابان 
ولیعص���ر )عج( قرار گرفتن در این 
فهرس���ت است که اکنون مستندات 
تهیه و به دبیرخانه یونس���كو ارسال 

شده است.
ش���هردار تهران افزود: ممكن 
است ثبت این خیابان در سال ۲0۲0 

میادی صورت گیرد و سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

پیگیر موضوع است.
همچنین محسن شیخ ااسامی 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان تهران به خبرنگار ایرنا گفت: در 

زمان کنونی مدارك و مستندات این 
طرح در حال بررسی و انجام است.

وی ادامه داد: سازمان بوستان ها 
و پارك شهرداری در زمینه حفاظت 
بهتر از درختان مسیر خیابان ولیعصر 
برنامه ویژه ای را انجام خواهد داد.

کاخ گلس���تان به عنوان تنها اثر 
جهانی پایتخت محسوب می شود 
که در س���ال ۲01۳ )1۳۹۲( به ثبت 

جهانی رسید.
طرح بزرگترین خیابان خاورمیانه 
)ولیعصر )عج( ( در زمان پهلوی اول 
انجام شد که بیش از 17 کیلومتر از 
این مس���یر دارای هشت هزار اصله 

درخت چنار است.
تاکن���ون ۲۶ اث���ر از ایران در 
فهرس���ت جهانی یونسكو به ثبت 

رسیده است.

جایگاه نخست ملی دانشگاه تهران 
در نظام رتبه بندی »یوَرپ«

دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی دانشگاه ها بر پایه عملكرد علمی 
)یورپ( جایگاه نخست ملی و ۲۹۹جهان را کسب کرد.

به گزارش مهر به نقل از دانش����گاه تهران، بر اس����اس گزارش 
سال ۲018نظام رتبه بندی دانشگاه ها بر پایه عملكرد علمی )یورپ(
)URAP(، این دانشگاه با 10پله صعود نسبت به ویرایش پیشین، 

در جایگاه نخست ملی و ۲۹۹جهان جای گرفت.
دانشگاه تهران در ویرایش پیشین این نظام رتبه بندی در جایگاه 
۳0۹جهان ایستاده بود و اکنون امتیاز کل دانشگاه در »یورپ« نزدیك 

به ۳۶۵ارزیابی شده است.
»یورپ« از نظام های رتبه بندی جهانی اس����ت که موسسه های 
 جهان  را شناس����ایی و جایگاه آنها را نس����بت به یكدیگر ارزیابی 

می کند.
ش����مار مقاله ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره وری 
علمی، تاثیر پژوهش����ی و همكاری جهانی شش سنجه کلیدی نظام 

»یورپ« برای ارزیابی موسسه های آموزش عالی است. 

 منابع خطی فارسی جهان
 فهرست نگاری می شوند

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: یكی از طرح های بزرگ 
در جهت ارزش گذاری به زبان و ادب فارسی، که مراحلی از انجام آن نیز 
صورت گرفته، فهرست نگاری همه منابع خطی فارسی سراسر جهان است که 
در ادامه پایان فهرست نگاری همه منابع داخل ایران در حال انجام است.

ب���ه گزارش خبرگزاری ایرنا، اش���رف بروجردی، در دیدار با فاطمه 
مهاجرانی، رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دارای ظرفیت های گسترده 
و متنوعی است که از جمله آن می توان به وجود تاارهای تخصصی ایران 

شناسی و اسام شناسی اشاره کرد.
وی افزود: عاوه بر این، حضور اعضای هیات علمی در این سازمان 
و وجود بس���تر مناس���ب پژوهشی دو مزیت مهم برای پژوهش در حوزه 

ادبیات است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به فعالیت های سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی در حوزه بین الملل اش���اره کرد و گفت: در زمینه توس���عه 
مناس���بات با کشورهای فارسی زبان تا حدی که اختیارات اجازه می دهد 

فعالیت هایی را انجام داده ایم.
وی افزود: با انعقاد تفاهم نامه می توانیم در حوزه پژوهش فعالیت های 

مشترك بسیار خوبی ایجاد کنیم.
بروجردی با بیان اینكه کرس���ی های زبان و ادبیات فارسی در بیش از 
۴0 درصد دانشگاه های دنیا وجود دارد که باید از آن ها استفاده کرد،گفت: 
زبان و ادبیات فارس���ی می تواند زمینه ساز توسعه فرهنگ ایرانی به دیگر 

کشورها باشد.
مشاور رییس جمهوری افزود: یكی از طرح های بزرگی که مراحلی 
از انجام آن نیز صورت گرفته، فهرس���ت نگاری همه منابع خطی فارس���ی 
سراس���ر جهان اس���ت که در ادامه پایان فهرست نگاری همه منابع داخل 

ایران است.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان نیز در این دیدار گفت: 
خواهان همكاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی در برگزار المپیاد منطقه ای 

زبان و ادبیات فارسی هستیم.
فاطمه مهاجرانی افزود: نزدیك به ۲0 سال است که المپیاد زبان فارسی 
در ایران برگزار می شود.بنابراین در یك برنامه ریزی بلندمدت می خواهیم 
در حوزه توسعه همكاری های زبان و ادبیات فارسی در کشورهای فارسی 

زبان موثر واقع شویم.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ادامه داد: برای تحقق 
 هرچه بیش���تر این برنامه ریزی، امس���ال قصد داریم با کشورهای همسایه، 

برنامه ای در حوزه زبان و ادبیات فارسی برگزار کنیم.
وی افزود: اگر در حوزه زبان و ادبیات فارسی اقدامی نكنیم، این بیم 
وجود دارد که سهم خودمان را از دست دهیم، از مجموعه سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی می خواهیم به ما در زمینه برگزاری المپیاد ادبی در منطقه 

کمك کند تا برای اولین بار چنین برنامه ای برگزار شود.
مهاجرانی با استقبال از انعقاد تفاهم نامه با سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ابراز امیدواری کرد: در سایه همكاری های فی مابین و براساس یك برنامه 
بلندمدت، برگزاری المپیاد زبان فارسی در سطح جهان گسترش می یابد.



اتمام مهلت پاس کردن چک های تضمینی

بانك پاسا�گا� 2 �ستگا� �مبوالنس � 10 �ستگا� �ياليز
 به ��نشگا� علو� پزشكى كرمانشا� �هد� � كر�

بانك پاس���ا�گا� �� ��س���تا� �يفا� مس���ئوليت ها� �جتماعى خو�� �� �ستگا� 
�مبوالنس � 10 �ستگا� �ياليز به ��نشگا� علو� پزشكى كرمانشا� �هد�� كر�.   

به گز��� ���بط عمومى بانك پاس���ا�گا�� �ين بانك �� ��ستا� �نجا� �سالت ها� 
�جتماعى خو� � كمك به مر�� ش���ريف �لزله ��� � كرمانشا�� با توجه به بر�سى ها � 
نيا�سنجى �� �ين منطقه� 2 �ستگا� �مبوالنس � 10 �ستگا� �ياليز �� بر�� خدما� �سانى 

به هم ميهنانما� �� كرمانشا� به ��نشگا� علو� پزشكى �ين �ستا� �هد�� كر�. 
بر �سا� �ين خبر� �ييس ��نشگا� علو� پزش���كى كرمانشا� �� مر�سم �هد�� �ين 
تجهيز�� ضمن قد���نى � تشكر �� توجه بانك پاسا�گا� به �ين منطقه � ��سا� كمك �� 
سو� �ين بانك گفت: مسئوال� بانك پاسا�گا� مى تو�نستند جهت كا� تبليغاتى هم شد� 
پر��� هايى مانند خانه بهد�شت كه ماندگا�� بيشتر� ���ند بسا�ند. �ما �� ها با تحقيقى 
كه �� ��نشگا� ��شتند نيا� ها� ��مانى مر�� منطقه �� سنجيدند � �� ��ستا� �� �قد�� 
كر�ند كه بسيا� قد���� �� ها هستيم. �� همچنين تصريح كر�: عال�� بر �ين مسئوال� 
بانك �ين �جا�� �� ���ند كه �ين تجهيز�� �� هرجا� �ستا� كه نيا� �ست �ستفا�� شو�. 
بنابر�ين �� حا� حاضر با توجه به نيا� بيما�س���تا� �ما� �ضا(�) كرمانش���ا� به �ستگا� 

�ياليز� تعد��� �� �ين �ستگا� ها �� �ين بيما�ستا� نصب مى شوند. 
�ين بانك  �� هنگا� �قو� �ين حا�ثه � تلخ� عال�� بر ��س���ا� تعد�� قابل توجهى پتو 
� چا�� �مد���� �� طريق ش���ركت نسيم سالمت پاس���ا�گا�� �� منطقه سر پل �ها�� 
بيما�ستا� ها� صحر�يى جهت �مد���س���انى به مجر�حا�� �نجا� عمل ها� جر�حى 
ضر��� � همچنين �نجا� عمل ها� ��يما�� با تجهيز�� � �مكانا� كامل پزشكى ��نظر 
گرفته بو�. همچنين �� �قد�مى �يگر� ضمن �عز�� تيم ها� پزش���كى � ���نشنا� ها� 
خبر� به منطقه� �قد�ما� ���شمند� ��  بر�� مشا��� به با�ماندگا�� به �يژ� تال� بر�� 

تجديد ��حيه � با�گر��ند� نشا� ميا� كو�كا� مناطق �لزله ��� �نجا� ���� بو�. 
گفتنى �ست بانك پاسا�گا� �� نظر ���� عال�� بر كمك ها� �نجا� شد�� همانند سا� 
گذشته� ضمن حذ� چا� سر�سيد � هد�يا� تبليغاتى� هزينه ها� �� �� نيز بر�� كمك 

به مناطق �لزله ��� غر� كشو� �ختصا� �هد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (سهامي عام)
به شماره ثبت 30515 و شناسه ملي 10260036466

�� كليه س���هامد����� �كيل يا قائم مقا� قانوني صاحبا� س���هم � همچني���ن نمايند� يا نمايندگا� 
�شخا� حقوقي �عو� مي گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين شركت كه 
�� ساعت 9:00 صبح ��� شنبه مو�� 1397/11/06 �� محل مؤسسه خيريه علي � حسين همد�نيا� 

��قع �� خيابا� عبا� �با� پال�238 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير�. 2� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع فو� �لذكر باشد.

هيا� مدير� شركت

نما� بانك پاسا�گا� با �شد 33 ��صد� 
�� قيمت با�گشايى شد

پس �� برگ���ز��� موفقيت �ميز مجمع  
عمومى  عا�� ساليانه سا� ها�1395 � 
1396 � با �نتش���ا� عملكر� ��خش���ا� 
6 ماهه � بانك پاس���ا�گا�� نما� �ين بانك 
�� يا��هم �� م���ا� 1397 � ��� ��نويه 

سا�2019 ميال�� با�گشايى شد.
بر �ين �س���ا�� با �س���تقبا� چشمگير 
س���هامد����� تع���د�� ي���ك ميليا�� � 
200ميليو� سهم بانك پاسا�گا� با �شد 
33 ��صد� �� قيمت توسط سهامد���� 

�� بو�� معامله شد.

شركت كشا���� فجر �صفها� ��نظر����� 
نس���بت به فر�� تعد��� �� ��� ما��� خو�� 
به ش���ر� �يل �� طريق مز�يد� ��ساعت 
10 صبح ���س���ه شنبه مو�� 97/10/25 

�قد�� نمايد.
لذ�متقاضيا� مى تو�نند جه���ت ��يافت فر� 
ش���ر�يط شركت �� مز�يد� به ���� شهرستا� نطنز � كيلومتر 15 جا�� قديم 
نطنز به �صفها� � ��س���تا� �حمت �با� � ��ح���د گا����� �حمت �با� فجر 

�صفها� مر�جعه � يا با تلفن 54335314 – 031 تما� حاصل فرمايند .
1- گا� �بستن ��شتى

2- گا�  غير�بستن كشتا�گاهى 
3- تليسه غيربا���� � فر� ما�تين
4-گوساله نر شيرخو�� � قطع شير

5- جو�نه نر
شايا� �كر �ست قيمت پايه فر�� ��� ها� فو� �� �سنا� مز�يد� قيد خو�هدشد.

شركت كشا���� فجر �صفها�

به �طال� مي �ساند فر� مش���ر�حه �يل به علت تر� خدمت � غيبت غير موجه متو�لي �� 
هيأ� بد�� �سيدگي به تخلفا� ����� كا�مند�� ��نشگا� علو� پزشكي هرمزگا� مطر� � 
منجر به صد�� �بال� �تها� گر�يد� �ست� لذ� با توجه به �ين كه نشاني �� محل �قامت نامبر�� 
�� �ست نمي باشد به �� �بال� مي گر�� جهت تعيين تكليف �� تا�يخ نشر �ين �گهي حد�كثر 
به مد� �� ��� به ����: بند�عبا� � �نتها� بلو�� شهيد چمر�� � جنب �ستاند��� سابق � 

ستا� مركز� ��نشگا� علو� پزشكي � ����� كا�گزيني مر�جعه نمايند. 

نام پدر نام و نام خانوادگي رديف 
شماره 

شناسنامه 
محل خدمت شغل 

پزشك 706�بر�هيم �كتر فاطمه �حمد� طيفكاني 1�
عمومي 

شبكه بهد�شت � ��ما� 
شهرستا� ����� 

���بط عمومي � �مو� بين �لملل ��نشگا� علو� پزشكي هرمزگا� 

به �طال� مي �ساند �فر�� مشر�حه �يل به علت تر� خدمت � غيبت غيرموجه متو�لي بيش 
�� �� ما� �� سا� �� هيأ� بد�� �سيدگي به تخلفا� ����� كا�مند�� ��نشگا� علو� پزشكي 
هرمزگا� مطر� � منجر به صد�� �بال� گر�يد� �س���ت� لذ� با توجه به �ين كه  نشاني �� محل 
�قامت نامبر�گا� �� �ست نمي باشد به �نا� �بال� مي گر�� جهت تعيين تكليف �� تا�يخ نشر 
�ين �گهي حد�كثر به مد� �� ��� به ����: بند�عبا� � �نتها� بلو�� شهيد چمر�� � جنب 
�ستاند��� سابق � ستا� مركز� ��نشگا� علو� پزشكي � ����� كا�گزيني مر�جعه نمايند. 

محل خدمت شغل شماره شناسنامه نام پدرنام و نام خانوادگي رديف 

شبكه سيريك پرستا� 1413عبا� فرخند� عباسي ميمند 1
شبكه سيريك پرستا� 3190حسن �فسانه قاسمي نژ�� ��ئيني 2
بيما�ستا� قشم پزشك عمومي 47فتح �هللاسميه محمديا� 3
 بيما�ستا� بند� خمير ماما 5715علي ليلي خاكد�� 4
بيما�ستا� سيريك �يپلم بهيا�� 3470089019عبد�هللاسانا� سرتكي 5
شبكه بند� لنگه پزشك عمومي 67حبيب�كتر علي عليز��� شو�كي 6
 شبكه بشا گر� كا���� ��مايشگا� 68قاسم �هر� ها�شكي 7
معا�نت بهد�شتي كا�شنا� �مو�� بهد�شت 1496 فضل �هللا معصومه قائد� 8
بيما�ستا� شهيد محمد� بهيا� 1862�مامي سميه ساال�� 9

���بط عمومي � �مو� بين �لملل ��نشگا� علو� پزشكي هرمزگا�

آگهي مناقصه عمومي
ش�ركت شير پاستو�يز� پگا� خر�س�ا� �� نظر ����� تامين �قال� مو����ليه 
 (عس���ل� ش���ير� خرما� پو�� نا�گيل� پو�� كاكائو� ش���كر �...) � بسته بند� 
(�به 2كيلوئي� بطر� ���1250 � 1500 سي س���ي� كفي ماس���ت� ني �...) 
مو��نيا� خو� �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي �� �شخا� حقيقي � حقوقي 
��جدشر�يط به مد� يكسا� تامين نمايد. لذ� شركت كنندگا� �� مناقصه فو� 
مي تو�نند جهت ��يافت ش���ر� � تعد�� �قال� � بر� شر�يط � ��سا� پاكت ها� 
مناقص���ه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� سه ش���نبه مو�� 1397/10/18 به 
��حد �مو� قر�����ها� شركت ��قع �� كيلومتر13 جا�� مشهد قوچا� مر�جعه 
 www.khorasan.pegah.ir :����  يا به سايت �ينترنتي ش���ركت به �

مر�جعه نمايند.
تلفن تما�: 35420725�051

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت گلدشت اتحاد مهريز به شماره ثبت 156

�� كليه س���هامد���� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
كه ��� يكش���نبه مو�� 97/10/23 س���اعت 15 �� محل �فتر ش���ركت ��قع �� 
��ستا� ثاني �با� �� خصو� �نحال� شركت برگز�� مي گر��� حضو�به هم �سانند.

�ستو� جلسه:  �نحال�
مقا� �عو� كنند� - هيئت مدير� 

آگهي تشكيل مجامع عمومي فوق العاده
شركت توليدي و مواد غذايي آسبان(سهامي خاص)

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت توليد� � مو�� غذ�يي �س���با� سهامي خا� به شما�� ثبت3426 � 
شناسه ملي10860506698 �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو�فو� �لعا�� شركت 
� مجمع عمومي فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 97/10/22 ��� ساعت 9 صبح ��محل كا�خانه به نشاني: سيرجا�� 

جا�� كمربند�� بند�عبا�� شهربابك كدپستي7817686515 تشكيل مي گر��� حضو�به هم �سانيد.
�ستو� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��: 1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� 2� �نتخا� با��سين 

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا��ستو� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��: 1� تصويب �ساسنامه جديد
هيئت مدير� شركت

آگهي موت فرضي
بدينوس���يله �فق ما�� 1023 قانو� مدني �عال� مي گر�� محمد قاس�مي فر�ند نظر 
���خو�ستي به خو�سته صد�� مو� فرضي خانم ما�� عوضي فر�ند عبد�لرضا �هل ساكن 
اليزنگا� ����� تقديم به ش���عبه ��� ��جا� گر�يد� �ست بدين �سيله �� كليه �شخاصي 
كه ممكن �ست �� غايب �الشجا� خبر� ��شته باشند ظر� مد� يك ما� �� تا�يخ �نتشا� 

�ين �گهي به �طال� محكمه برساند.
مدير �فتر شعبه ��� ���گا� عمومي حقوقي ����� � نو��له �قبا�

آگهي تغييرات 
شركت آب و فاضالب استان زنجان شركت سهامي خاص

 به شماره ثبت 1730 و شناسه ملي 10460050875
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومي عا�� مو�� 1397/04/23 � نامه شما��23747 

مو�خه 97/9/11 سا�ما� خصوصي سا�� تصميما� �يل �تخا� شد:
* صو�� س���و� � �يا� � صو�� جريا� �جو� نقد ش���ركت منتهي به سا�1396 

مو��تصويب قر�� گرفت.
* موسسه حسابرسي �بتين ��� ��يا به عنو�� با��� �صلي �موسسه حسابرسي 
�صو� نگر ��يا ب���ه عنو�� با��� علي �لبد� ش���ركت بر�� س���ا� مالي 1397 

�نتخا� گر�يد.
* ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهي ها� �سمي �نتخا� گر�يد.

با ثبت �ين مستند تصميما� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�� �نتخا� با���� تصويب 
تر��نامه � صو�� ها� مالي �نتخا� ش���د� توس���ط متقاضي �� سو�بق �لكتر�نيك 
ش���خصيت حقوقي مرقو� ثبت � �� پايگا� �گهي ها� سا�ما� ثبت قابل �ستر� 

مي باشد.
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� �نجا�
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �نجا�

آگهى مزايده عمومى شماره 100970307400001 
يك دستگاه خودرو پژو پارس 

سه دستگاه خودرو پرايد 
����� كل ثب�ت �ح�و�� �س�تا� تهر�� �� نظ���ر ���� كاالها� 
خو� به ش���ر� مذكو� � ب���ا جزييا� مند�� �� �س���نا� مز�يد� �� با 
بهر� گير� �� س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (setadiran.ir) � با ش���ما�� مز�يد� 

100970307400001 به صو�� �لكتر�نيكى به فر�� برساند .
�ما� �نتشا� �� س���ايت : �� تا�يخ 1397/10/12 س���اعت 08:00تا تا�يخ 1397/10/22 

ساعت15:00 
تا�يخ با��ي���د:�� تا�يخ 1397/10/15 تا تا�يخ 1397/10/22 ����نه ��س���اعت 08:30 تا  

ساعت 15:00 
�ما� با�گشايى : تا�يخ 1397/10/23 ساعت 09:00 

�خرين مهلت ��س���ا� پيش���نها� قيمت : �� تا�ي���خ 1397/10/15 س���اعت  08:00 تا 
تا�يخ1397/10/22ساعت 15:00

�ما� �عال� به برند� : تا�يخ 1397/10/23 ساعت 11:00 
ضمنا� �عايت مو��� �يل �لز�مى مى باشد: 

1. برگز��� مز�يد� صرفا ��طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت مى باشد � كليه مر�حل 
فر�يند مز�يد� ش���امل خريد � ��يافت �س���نا� مز�يد� ( �� صو�� �جو� هزينه مربوطه ) � 
پر��خت تضمين ش���ركت �� مز�يد� ( ��يعه ) � ��سا� پيشنها� قيمت � با�گشايى پاكت ها� 
�عال� به برند� � ���يز �جه مز�يد� � تحويل كاال �� بس���تر س���امانه �� �ين طريق �مكا� پذير 

مى باشد .
2. پيشنها� مى گر�� با توجه به تنو� كاالها� مطر� شد� �� مز�يد� قبل �� ���يه پيشنها� �� 

�قال� موضو� مز�يد� با��يد به عمل ���� .
3. عالقمند�� به ش���ركت �� مز�يد� مى بايست جهت ثبت نا� � ��يافت گو�هى �لكتر�نيكى 

(توكن) با شما�� ها� �يل تما� حاصل نمايند :
مركز پشتيبانى � ��هبر�� سامانه : 021-41934 

�فتر ثبت نا� �ستا� تهر�� : 88969737-85193768 
(www.setadiran.ir) طالعا� تما� �فاتر ثبت نا� ساير �س���تانها � �� سايت سامانه�

بخش " ثبت نا� / پر�فايل مز�يد� گر " موجو� �ست .

4 اخبار داخلی
چهارشنبه 12دي  1397ـ   25 ربيع الثاني  1440ـ   2 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27187

نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

45/41 دار 

53/80 دار 

 53/92 دار    

1282/85 دار    

 3480000 تومان

3650000 تومان

1890000 تومان

1180000  تومان

660000 تومان

331500 تومان

4200 تومان 

10819 تومان

10500 تومان

4272/5 تومان

12586/6 تومان

12450  تومان

5363/5  تومان

13845/1 تومان

13850  تومان

1143/7  تومان

2978  تومان

3000  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

دار آمريكا)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

يورو)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(
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بهره برداری از طرح توسعه هسته شبکه 
ملی اطاعات در مراسمی با حضور مسئوان 

ارشد دولت آغاز شد.
مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات در این مراس���م 
گزارش یک س���اله ای را از اقدامات وزارت 
ارتباطات و بخش ای سی تی کشور در توسعه 
شبکه ملی اطاعات ارایه کرد و اظهار داشت: 
شبکه ملی همانطور که از نامش پیداست صرفا 
ش���بکه وزارت ارتباطات نیست و یک شبکه 
ملی است. این گزارش حاصل دستاورد صرفا 
وزارت ارتباطات نیست و تمام بخش ها شامل 
بخش های خصوصی، عمومی و دولتی در این 

گزارش آمده است.
وی ادامه داد: با توجه به این که از سند 
سه گانه شبکه ملی اطاعات فقط سند تبیین 
الزامات بخش زیرساختی آن تهیه شده است، 
در ابت���دای دولت دوازدهم بین آنچه در حال 
اج���را بود و آنچه باید به آن می رس���یدیم، 
تطبیق شرایط انجام دادیم و این سند را تهیه 
و تفاوت های آن را اس���تخراج کردیم. وی 
افزود: گزارشی به شورای عالی فضای مجازی 
ارسال کردیم و یک مهلت دو ساله درخواست 
کردیم که ریل هایی را تغییر دهیم تا در حوزه 
توس���عه شبکه ملی اطاعات کشور به نتیجه 

مطلوب برسیم.
جهرمی افزود: بر اساس گزارش ما، بخش 

دسترسی پهن باند خانگی که شامل پهن باند 
ثابت و موبایل است، باید گسترش پیدا کند. 
ش���بکه های درون استانی، شهری، استانی و 
شبکه هسته که شرکت زیرساخت متولی آن 
اس���ت، درگاه اینترنت و اتصاات به اینترنت 
جزو ساختار کان و اجزای مهم شبکه ملی 
اطاعات است.وی گفت: اقدام مهمی که در 
توسعه و تقویت زیرساخت ها انجام شده در 
توسعه دسترسی پهن باند سیار نسل های سه 
و چهار و رس���یدن به پوشش سراسری بوده 
است. توسعه ظرفیت بخش هسته را داشتیم 
که شامل فیبر نوری، ایه انتقال و ایه آی پی 
بوده است. ایجاد شبکه مستقل درگاه اینترنت و 
توسعه و افزایش جزو مسایلی بوده که شورای 

عالی مجازی به ما اباغ کرده است.
به گفته وزیر ارتباطات، از دیگر اقدامات 
می توان به رسیدن به پوشش سراسری، توسعه 
و افزایش پایداری ارتباطات روابط بین الملل، 
برنامه ریزی ب���رای ایجاد قطب های مراکز 
داده، توس���عه مراکز داده و خدمات ابری و 
توزیع محتوا CDN توسط بخش خصوصی، 
کاهش هزینه  ارتباطات داخلی، کاهش هزینه 
ترافیک محتوا و خدمات داخلی برای کاربران 
نهایی، تغییر مدل سرویس در ارتباطات ثابت 
از مدل حجمی به غیر حجمی، توسعه خدمات 
برخط دولت الکترونیک و دولت همراه و ارایه 
تسهیات به شرکت های نوپا و فعال در حوزه 

فض���ای مجازی و تولید محصوات بومی و 
اقداماتی که برای توسعه و رشد خدمات کسب 

و کارهای داخلی بوده است، اشاره کرد. 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش 
از دو برابر تجهیزات ما تولید داخل اس���ت و 
خود را از عرصه بین المللی مستقل کرده ایم، 
افزایش امنیت و سالم سازی فضای مجازی، 
توان مرکز ماهر، ایجاد طرح صیانت از کودکان 
و برگزاری جشنواره کودک آناین را از دیگر 

اقدامات صورت گرفته برشمرد.
آذری جهرمی همچنین در مقایسه نقطه 
به نقطه از ش���هریور ۹۶ تا شهریور ۹۷ اظهار 
داشت: در سال قبل اینترنت نسل ۳را در ۱۱۵۷ 
شهر متصل داشتیم و در سال بعد ۱۲۴۲ شهر به 
این خدمات متصل شدند. اینترنت نسل چهار 
از ۷۱۰ شهر به ۱۲۴۲ شهر رسیده است. عاوه 
بر این از فروردین ۹۶ تا مرداد ۹۷ رشد استفاده 
۳g  ۴افزایش وg از وای فای کاهش و اینترنت
رشد خود را حفظ کرده و روند ثابتی داشته 
اس���ت. مفهوم این آمار این است که استقبال 
از ۴gخوب بوده و اینترنت ثابت ما بخشی از 

بازار را از دست داده است.
دکتر سیدابوالحس���ن فیروزآبادی دبیر 
شورای عالی فضای مجازی هم در این مراسم 
گفت: دولت باید با تمام مش���کاتی که دارد، 
حمایت از پیام رسان های بومی را به صورت 

جدی دنبال کند.

به گفته وی، از صد میلیون گوشی موبایل 
که در دست ایرانی ها است، 8۰ میلیون گوشی 
هوشمند است. این موبایل ها زیرساخت مناسبی 
هستند که حتی بسیاری از کشورها که تولید 
ناخالص داخلی GDPبهتری نسبت به ایران 

دارند، این زیرساخت را ندارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان 
اینکه نوآوری عامل بسیار مهمی در ارکان نظام 
اقتصادی است، گفت: سکوها و پلت فرم های 
خدماتی ش���امل پلت فرم بهداشتی، رسانه ای 
و بیمه ای سرویس های محتوایی هستند که به 
مردم خدمات ارائه می کنند و تاش می کنیم تا 
چند سال آینده ۱۲ سکوی بزرگ و انحصاری 

بومی داشته باشیم.
وی با اظه���ار اینکه هر چه پلت فرم ها 
بزرگتر شوند، خدمات آنها وسیع تر و بهینه تر 
می شود، مانند گوگل که مجموعه ای از خدمات 
را ارائه می کند، تاکید کرد: تاش های سال های 
اخیر باعث شده که حجم زیادی از حمات 
سایبری که به کشور انجام می شود، از جمله 
حمات "دی فیس" کنترل و شناسایی شود. 

فیروزآبادی اظهار داشت:  دولت با تمام 
مشکاتی که دارد باید حمایت از پیام رسان ها را 
به صورت جدی دنبال کند، زیرا در گذشته هیچ 
زیرساخت پیام رسانی در کشور وجود نداشت، 
اما امروز هم پیام رس���ان داریم که بخشی از 

ترافیک کشور بر بستر آنها مبادله می شود.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی 
اعام کرد: تصمیم گیری جدید درباره 
واردات و اولوی���ت بندی کاا ها به 
حذف گروه های دو و س���ه کاایی 

منجر شد.
ب���ه گفته وي، با تصمیم جدید 
دولت، کااهای مجاز برای واردات 
در دو گروه "کااهای اساسی و سایر 
کااها " طبقه  بندی می شود تا نحویه 

تخصیص ارز به آنها روان شود. 
وی اف���زود: در اولویت بندی 
قبلی کااها که به دنبال نوسانات نرخ 
ارز ایجاد ش���د تخصیص ارز از دو 
طریق دار ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما 
انجام می شد ،حاا اما با نزدیک شدن 
نرخ ارز در بازار آزاد با سامانه نیما، 
اصاحات بر روی بخشنامه های اخیر 
ارزی در حوزه استفاده از ارز صادراتی 
برای تامین نیازهای وارداتی کشور به 

تدریج در حال انجام است.

وی گفت: بر این اساس با اجرایی 
شدن این تصمیم، اولویت بندی های 
کاایی برای اس���تفاده از ارز سامانه 
نیما و صادرکنندگان لغو شده و فقط 
کااهای اساس���ی و دارو دار ۴۲۰۰ 
تومانی می گیرند و مابقی کااها در 
اولویت  بندی »س���ایر« تقسیم  بندی 
می شود و دولت فقط مسئولیت تامین 
ارز کااهای اساسی را بر عهده دارد و 
مابقی کااها باید با ارز صادراتی تامین 
شود. صادرکنندگان هم می توانند ارز 
حاصل از ص���ادرات خود را برای 
واردات کااهای غیراساسی استفاده 
کرده و به این روش، رفع تعهد ارزی 
کنند. خبر دیگری حاکیست: بانک 
مرکزی از صادرکنندگان خواس���ت 
نسبت به تس���ریع در بازگشت ارز 
حاصل از صادرات حداکثر س���ه ماه 

بعد از صادرات اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومي بانک 

مرک���زي، صادرکنندگان به موجب 
مصوبات هی���ات وزیران و اباغیه 
ش���ورای عالی هماهنگی اقتصادی،  
مکلف به بازگش���ت ارز حاصل از 
صادرات خود حداکثر ظرف مدت 
زمانی س���ه ماه بعد از صادرات به 
چرخه اقتصادی کش���ور هستند، از 
این رو با توجه به پایان مهلت مقرر، 
در صورتی که صادرکنندگان تاکنون 
نس���بت به این مهم اقدام نکرده اند، 
می بایست در برگشت ارز حاصل از 

صادرات تسریع کنند. 
خاطرنشان می شود به موجب 
تکلیف مق���رر در تبصره )۲( ذیل 
بند )۱( مصوبات چهاردهمین جلسه 
ش���ورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
بانک مرکزی مکّلف است در صورت 
عدم برگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصاد اقدامات قانونی ازم 

را انجام دهد.

راه اندازی فاز سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس؛ به زودی  

مراسم س���ی و س���ومین دوره معرفی 
بهره ب���رداران و تولیدکنن���دگان نمونه بخش 
کش���اورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی 
برگزار و طي آن ۱۵8  کشاورز نمونه کشوری 
در حوزه های دام و طیور، زراعت و باغبانی، 
شیات و آبزیان، ترویج و آموزش کشاورزی، 
منابع طبیعی و آبخیزداری، مکانیزاسیون و صنایع 

تکمیلی انتخاب شدند. 
به گزارش مهر، وزیر جهاد کشاورزی در 
این مراس���م با بیان اینکه تولید و تولید کننده 
بیش ازهرچیز بای���د مورد توجه قرار بگیرد، 
گفت:در ش���رایطی که می توانیم نیاز کشور را 
در داخل تأمین کنیم نباید در بازارهای خارجی 

دنبال غذا باشیم.
محمود حجتی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم 
یک دوم یا یک س���وم رکورد کشاورزان نمونه 
را در تولید محصوات مختلف داشته باشیم به 
وضع بسیار خوبی در تولید کشاورزی خواهیم 
رس���ید، اضافه کرد: در سال جاری شاخص 
انتخاب کشاورزان نمونه فقط بحث کمیت نبود 
و مسائلی مانند مباحث محیط زیستی، بهره وری 
آب، کیفیت و غیره هم بعنوان شاخص انتخاب 

مطرح بود. 
وی خاطرنشان کرد: زمانی که ما می گفتیم 
محدودی���ت آب نداری���م و بحث چگونگی 
مدیریت مصرف مطرح اس���ت، برخی گمان 
می کردند به دنبال فش���ار بیشتر بر منابع آب 
هس���تیم در حالی که کشاورزان نمونه ثابت 
کردند ما مش���کلی در کشور نداریم و این امر 

تحقق یافتنی است. 
وزیر جهاد کش���اورزی یادآور شد: برخی 
از س���ر دلسوزی برای محیط زیست و مسائل 
مربوط ب���ه آب مباحثی را درباره محدودیت 
تولید و یا نبود تولید مطرح می کنند در حالی 
که اگر ما از کشاورزان نمونه الگوبرداری کنیم، 
مش���کل آب نخواهیم داشت و این نگرانی ها 

هم بی مورد است.
وی در بخش دیگری از س���خنان خود با 
بیان اینکه گندمکار نمونه کش���ور امسال موفق 
شده ۱۳ هزار و ۵۷۱ کیلوگرم گندم در هکتار 
تولید کند، تصریح کرد: برای گندم دیم انتظار 
نداریم که بتوان کاری انجام داد اما ۲ میلیون و 
۱۰۰ هزار هکتار گندم آبی داریم که می توانیم 
افزایش تولید در واحد سطح را ارتقا دهیم و 
آن را به میزان نمونه کش���وری نزدیک کنیم. 
بنابراین مطالبی که همواره بزرگان حکومت و 
از جمله رهبر معظم انقاب بر آن تأکید دارند، 
تحقق یافتنی اس���ت و ما می توانیم در تولید 

محصوات استراتژیک خودکفا شویم.
این عضو کابینه دولت گفت: در سالهای 
ابتدایی دهه ۹۰، س���اانه شش تا هفت میلیون 
تن گندم وارد کش���ور می ش���د اما اکنون ما 

وارداتی نداریم و نیازی هم به این کار نیست. 
امس���ال هم با توجه به شرایط امیدوار هستیم 
که وضع بهتری نس���بت به سال ۹۶ در زمینه 

تولید داشته باشیم. 
وی با تأکید بر اینکه موفقیت کش���اورزان 
نمون���ه به ما م���ی گوید اهداف خودکفایی و 
تأمین امنیت غذایی تحقق یافتنی است، تصریح 
کرد: همواره تاش می کنیم قیمت محصوات 
از حداقل نرخ تمام ش���ده پائین تر نیاید که 
تولید کننده آس���یب نبین���د، در عین حال باید 
مصرف کننده را هم ببینیم تا مش���کلی ایجاد 

نشود.
حجتی اف���زود: ما قیمت ها را روزانه و 
لحظ���ه ای ارزیابی و پیگیری می کنیم و بنده 
و همکارانم و همچنین دولت و حتی شخص 
رئیس جمهوري باا و پائین رفتن قیمت ها را 
پیگیری می کنیم اما باید به این مس���ئله توجه 
کرد که محدودیت ها و گرفتاری ها بس���یار 

زیاد است.
وی اظهار داشت: با این حال باید تولید و 
تولید کننده را قبل از هر چیزی مورد توجه قرار 
بدهیم چرا که اگر اتفاقی برای تولید کننده بیفتد، 
دست نیاز ما به سمت خارجی ها دراز می شود 

و گرفتاری ها بسیار بیشتر خواهد بود.
وزیر جهاد کش���اورزی با اشاره به اینکه 
خوشبختانه امسال وضع بسیار خوبی در زمینه 
تولید کلزا داش���ته ایم به طوری که تولید این 
محصول نس���بت به دو سال قبل شش برابر و 
نسبت به پارسال دو برابر شده است، افزود: با 
ادامه این روند بعد از چند سال، نگرانی زیادی 
که در زمینه وابس���تگی روغن وجود دارد، از 
بین می رود و عمل و تجربه کش���اورزان این 

مسئله را به ما ثابت کرده است.
وی ب���ا بیان اینک���ه نباید کم کاری ها و 
تنبلی های خ���ود را گردن کمبود ظرفیت و 
اقلیم بیندازیم، ابراز امیدواری کرد همکارانش در 
بخش تحقیقات، واحدهای تولیدی کشاورزان 
نمون���ه را به عن���وان مراکز نمونه ترویجی و 

آموزشی برای سایر کشاورزان تبدیل کنند.
در این مراس���م همچنین کاظم خاوازی 
معاون وزیرجهادکشاورزی اظهارداشت: امسال 
ح���دود ۱۵۰۰ نفر ب���رای انتخاب نمونه های 
کشاورزی داوطلب شدند که از میان آنها ۱۵8 
نف���ر در زیربخش های مختلف دام و طیور، 
زراعت و باغبانی، شیات و آبزیان، ترویج و 
آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، 
مکانیزاسیون، آب و خاک، تشکل های بخش 
کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و بازرگانی 

انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه در س���الجاری عاوه بر 
عملکرد تولید، رعایت اصول بهداشتی و اصول 
فنی برای ما اهمیت داشته است، گفت: امسال 

نس���بت به پنج سال قبل رشته های جدیدی 
برای انتخاب اضافه ش���دند؛ به عنوان مثال در 
رش���ته های آب و خاک و س���ایر رشته های 
تخصصی ۷/۵ برابر، در گرایش زراعت، باغبانی، 
دام و طیور دو برابر و در گرایش صنایع تبدیلی 
و تکمیل���ی، بازرگانی، جنگل و مرتع و آبزیان 
چهار تا پنج برابر رشد اتفاق افتاده است . 

معاون وزیر جهاد کش���اورزی گفت:در 
گذشته باغبانی و زعفران کاری، باغات مادری، 
ق���ارچ و گیاهان دارویی مورد توجه نبوده که 
امسال این رشته ها اضافه شدند. در زیر بخش 
شیات هم در گذشته فقط رشته پرورش ماهی 
داشتیم که با تحولی که ستاد انتخاب نمونه ها 
ایجاد کردند، رشته های مربوط به پرورش میگو، 
ماهیان گرم آبی، ماهیان سردآبی و پرورش ماهی 

در قفس هم افزوده شدند.
وی ب���ا بیان اینکه امس���ال در انتخاب 
نمونه های بخش زراعت کشاورزی حفاظتی، 
کش���ت نشایی و تولید بذر گندم مورد توجه 
قرار گرفت، ادامه داد: همچنین در ستاد انتخاب 
نمونه های کش���اورزی توجه ویژه ای به زنان 
و رشته های مربوط به زنان کارآفرین، مشاغل 

خانگی و صندوق های خرد شد.
در این مراس���م همچنین از بیش از ۱۰۰ 
نرم افزار موبایلی برای نخس���تین بار در تاریخ 

کشاورزی کشور رونمایی شد. 
ب���ه گزارش خبرگزاری صدا و س���یما، 
همچنین بیش از ۱۳۰ نش���ریه جدید در زمینه 
ترویج کشاورزی مورد رونمایی قرار گرفت. 
طبق این گزارش، اس����امی ۹ کش����اورز 
نمونه کش����وری از استان تهران به این شرح 
اعام شد: علیرضا تیموری راد پرورش دهنده 
نمونه بوقلمون از اسامش����هر با تولید ۶ هزار 
و ۵۰۰ قطع����ه در هر دوره، محمد محمدی 
پرورش دهنده نمونه ماهیان زینتی از اسامشهر 
با تولید ساانه ۵ میلیون قطعه، علیرضا نوروزی 
مدیر نمونه واحد تولید ماش����ین آات، ادوات 
و تجهیزات کشاورزی از اسامشهر با ظرفیت 
س����اانه ۴۵۰ دستگاه ادوات کشاورزی، هادی 
اعظمی به عنوان ش����رکت تعاونی نمونه تولید 
روس����تایی از اسامش����هر، محمدرضا رزاقی 
عضو اتحادیه نمونه سراس����ری تعاونی های 
تولید روستایی کش����ور از شهرستان تهران، 
علی جوشقانی تولید کننده نمونه محصوات 
گواهی شده و سالم) سیب درختی( از دماوند، 
احمد مس����عود سینکی تولید کننده نمونه میوه 
های هسته دار از شمیرانات، شهریار حسامی 
تولید کننده نمونه نهال باغی از طریق کش����ت 
بافت از مارد با تولید س����اانه ۷۰۰هزارنهال 
س����اانه و نامی قاسمی موحدی تولید کننده 
نمونه قارچ خوراکی از مارد با اس����تفاده از 

تکنولوژی نوین تولید.
رونمایی از ایران چک جدید 500 هزار ریالی

 مراسم رونمایی از اولین نسخه نسل جدید ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی 
ب���ا حض���ور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در محل 

سازمان تولید اسکناس و مسکوک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر دژپسند وزیر اقتصاد در این 
مراسم گفت: امروز سندی رونمایی شد که بیانگر امید به آینده ایران با تکیه بر 
داشته های کشور است و این امر نشان از  عزمِ جزمِ بانک مرکزی برای کمک 

به اقتصاد ایران در جایگاهی متناسب با ارزش های این مرز و بوم دارد.
وی افزود: یکی از دستگاه های اجرایی که می تواند زمینه ساز دستیابی به 
این هدف بزرگ باشد بانک مرکزی است و تاش های مدیریت جدید این بانک 

برای بازگرداندن ارزش پول ایران حاکی از برنامه و همت باای وي است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تحوات اخیر بانک مرکزی بیانگر 
این نکته است که این نهاد تمام عوامل اختال زا را تحت نظر دارد و در شرایط 

بحران برنامه ریزی و واکنش مناسبی از خود نشان می دهد.
دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزي هم در حاش���یه این مراس���م با تاکید 
بر اینکه با وجود مش���خصه های امنیتی، ایران چک های جدید در بااترین 
س���طح بین المللی از نظر مش���خصه های امنیتی است، گفت: از این پس به 
تدریج تمام اسکناس های بانک مرکزی بر مبنای مشخصه های امنیتی جدید 

تولید خواهد شد. 
وی ابراز امیدواری کرد با رش���د تولید و توسعه اقتصادی و تاش های 
بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز ش���اهد تقویت هرچه بیشتر ارزش 

پول ملی باشیم.
گفتنی اس���ت، اسکناس یاد شده که با تکنولوژی پیچیده ای تولید شده 
امکان جعل را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این فناوری در سال 
۲۰۱۳ بر روی اسکناس یورو اعمال شده و پس از آن فقط کشورهای معدودی 
موفق به انتقال دانش فنی، خط تولید و بهره برداری از این ویژگی امنیتی بر 

روی اسکناس های خود شده اند.
نوار درخشان، چاپ نوری- مغناطیسی متغیر و نخ امنیتی با قابلیت تغییر 

رنگ از مختصات ایران چک جدید است. 

مدیرعامل س����ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اعام 
سیاست های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری 

و سایر خودروها در روز پنج شنبه  )فردا( خبرداد.
عباس تابش در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه در این سیاست گذاری 
توجه جدی به حقوق مصرف کنندگان شده است، افزود: در سیاست گذاری 
جدید برای مش����تریان خودرو هاوال که هنوز خودرو های خود را تحویل 
نگرفته اند تناس����بی ایجاد کرده ایم تا حقوق آنها تأمین ش����ود و رضایت آنها 

به دست آید. 

شاخص توسعه انساني ایران ارتقاء یافت

آغاز بهره برداری از طرح توسعه هسته شبکه ملی اطاعات  حذف اولویت بندی واردات گروه های 2 و 3 کاایی برای تخصیص ارز

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، دارندگان چک های 
تضمینی سابق فقط تا پایان وقت اداری روز ۱۱ دي امکان 

پاس کردن چک های خود را داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، بانک مرکزی شیوه 
و شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده 

را در تاریخ ۱۱ آذر امسال اباغ کرده بود.
دارندگان چک تضمین ش���ده ای که قبل از اباغ 
بخش���نامه صادر شده اند حداکثر ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ اباغ بخشنامه می توانند وجه آن را نقدا دریافت یا 
به حساب بانکی خود واریز کنند.

بر اس���اس بخشنامه بانک مرکزی، ظهر نویسی این 
چک ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و 
پس از این مهلت دارنده چک فقط تا پایان امس���ال باید 
به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطاعات 
مربوط به مبادله مالی منش���ا دریافت چک تضمین شده 

را ارائه کنند.

وزیر اقتصاد: واگذاری شرکت های دولتی بایدبراساس نص صریح قوانین باشد۱5۸ کشاورز نمونه کشور معرفی شدند تشکر دولت از شکیبایی مردم در 
تحمل مشکات اقتصادی 

وزیر کش���ور و رئیس س���تاد اطاع رسانی و تبلیغات اقتصادی از صبر و 
شکیبایی مردم در تحمل مشکات اقتصادی تقدیر کرد.

دکترعبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه اخیر این ستاد با تحسین مسئولیت 
شناسی مردم در مواجهه با شرایط اقتصادی کشور و همراهی و همگامی عمومی 
با سیاست های اقتصادی برای مقابله با تاش دشمن، آثار و ابعاد تدبیر مقام 
معظم رهبری مبنی بر ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه را بر شمرد 

و با توجه به موفقیت های مهم بدست آمده، از این تدبیر تجلیل کرد. 
وي با اشاره به بررسی مستمر و بهنگام تصمیمات شورا از سوی مقام معظم 
رهبری، اباغ مصوبات مورد تایید ایشان حداکثر ۴8 ساعت پس از تصویب 
را عامل اثر گذاری فوق العاده تصمیمات شورای هماهنگی سه قوه برشمرد 
و ابراز امیدواری کرد: از رهگذر استمرار حمایت ها و همراهی مردم شریف، 
نقش آفرینی هماهنگ همه دستگاه های ذیربط و تداوم حمایت های مقام معظم 
رهبری، آرامش و ثبات ایجاد شده در بازار و فضای اقتصادی کشور استمرار 

یابد و شرایط معیشتی مناسب تری برای عموم مردم فراهم شود.
در یازدهمین جلسه ستاد اطاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گزارش 
بانک مرکزی از روند مدیریت بازار ارز و ابعاد اطاع رسانی و تبلیغات مدیریت 
بازار ارز ارائه شد و با توجه به محتوای این گزارش، رئیس ستاد اطاع رسانی 
و تبلیغات اقتصادی کشور از عملکرد مطلوب صدا و سیما در همکاری با بانک 

مرکزی برای استمرار فضای ثبات و آرامش در بازار تشکر کرد.
وی در ادامه این جلسه، پس از توجه به گزارش نماینده سازمان برنامه و 
بودجه از سفر به استان خراسان جنوبی و تأثیر این سفر در تصمیم گیری های 
اقتصادی استان، با اشاره به تصمیمات خوب و مؤثر اتخاذ شده در سفرهای 
اس���تانی از همه مس���ئوان خواست این سفرها را با برنامه ریزی دقیق تر در 

دستور کار خود قرار دهند.
رحمانی فضلی افزود: در شرایطی که رسانه های خارجی به دنبال تلقین 
یأس و ناامیدی به مردم هس���تند و به طور مدام فضای جامعه را نامطلوب 
نمایش می دهند حضور مسئوان در کنار مردم می تواند مایه دلگرمی، اطمینان 
خاطر و افزایش امید در اقشار مختلف باشد. بعاوه مسئوان در این سفرها 
شرایط واقعی جامعه را می بینند و می توانند تصمیمات درست و البته متکی به 
پشتوانه کارشناسی را در محل اتخاذ کنند که این تصمیمات، مطمئنا کمک کننده 
و راهگشا خواهد بود.وی در همین زمینه ادامه داد: واقعیت این است که مردم 
روحیه و امید باایی دارند که با اقدامات و تصمیماِت سازنده و راهگشا، ولو 
محدود، می توان این امید و روحیه را خصوصاً در شهرهای کوچک به طور 
مضاعف تقویت و در کنار آن زمینه های کار و اش���تغال و پیش���رفت مناطق 
مختلف را فراهم کرد.رئیس ستاد اطاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با 
اشاره به برخی پیش بینی های غیر صحیح مطرح شده در خصوص سال ۹8 
گفت: القاء شرایط نامطلوب در سال آینده، نه تنها بهانه ای برای دشمنان خارج 
از کشور ایجاد می کند، بلکه می تواند حس کاذب ناامنی و بی ثباتی اقتصادی 
را در مردم و به خصوص سرمایه گذاران و کار آفرینان بیافریند. البته مسئوان 
همواره شرایط و مسائل کشور را رصد می کنند و مدام در حال پیش بینی 
و آینده نگری درباره مسائل مختلف کشور هستند و بی تردید با برنامه ریزی 
و مدیریت دقیق، ش���رایط کش���ور در سال های پیش رو از جمله سال ۹8 به 

خوبی مدیریت خواهد شد.
گفتنی است: ارائه گزارش رؤسای کارگروه های تخصصی ستاد در راستای 
صیانت از استمرار فضای متعادل و با ثبات اقتصادی در افکار عمومی دیگر 

دستور کار این جلسه بود.
همچنین گزارش نمایندگان دس���تگاه های تخصصی ستاد در خصوص 
ابعاد اطاع رس���انی وضعیت کامًا پایدار و مطمئن ذخایر کااهای اساس���ی، 
واردات و صادرات کاا از بنادر جنوب، توزیع گوش���ت گرم و منجمد در 
بازار و نحوه اطاع رساني مناسب در یازدهمین جلسه ستاد ارائه و تصمیمات 

مقتضی اتخاذ شد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مشترک 
با استاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در 
مجلس شورای اسامی گفت: قائل به تغییر روش 
و نوع واگذاری شرکت های دولتی هستم و در هر 
حالتی باید این اقدام براس���اس نص صریح قوانین 

کشور اجرا شود.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران 
)شادا(، فرهاد دژپسند در این جلسه که به منظور 
تب���ادل نظر و نحوه انجام برخی واگذاری ها و با 
حضور رئیس س���ازمان خصوصی سازی و معاون 
حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد برگزار شد، 
اظهار داش���ت: پیش از هر چیز باید توجه داشته 
باشیم که واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب 
قانون اباغی اصل ۴۴ قانون اساس���ی، یک اصل 
بسیار مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری و سایر 

ارکان نظام است.
وی یادآور شد: بعد از اباغ قانون اجرای اصل 
۴۴ قانون اساسی، مقام معظم رهبری در جلسه ای 
اختصاصی برای معاونین وزرا و دستگاه های اجرایی 
به تبیین این موضوع پرداختند که قانون مذکور یک 
س���ند عادی نیست و انتظار این است که انقاب 

اقتصادی با اجرای آن رخ بدهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این فرمایشات رهبر 
معظم انقاب نشان دهنده عزم جدی مجموعه نظام 
در تحقق کوچک س���ازی دولت و مردمی کردن 

اقتصاد است، افزود: همه می دانیم، دولت اگر در 
مقیاس فعلی بماند و تن به کوچک سازی ندهد تا 
چند سال دیگر، چیزی به نام بودجه ریزی وجود 
نخواهد داشت و باید همه درآمدها بعاوه مبلغی 
اضافه صرف تامین هزینه های خود دولت شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام دغدغه من این است 
ک���ه کارها بنا بر نص صریح قانون صورت گیرد، 
گفت: در ارتباط با واگذاری های انجام ش���ده هم 
باید روشن شود، آیا بحث بر سر قانونی بودن نحوه 
واگذاری است یا اینکه معتقدید واگذاری قانونی بوده 

ولی می توانسته بهتر از این انجام شود؟
این عضو کابینه دولت در پاسخ به ابهامات طرح 
شده ازسوی اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در 
مجلس شورای اسامی در مورد نحوه قیمت گذاری 
شرکت های دولتی هم توضیح داد: قیمت گذاری 
ش���رکت های مشمول واگذاری نه توسط سازمان 
خصوصی سازی و نه حتی هیات واگذاری، بلکه 
از سوی کارشناسان رسمی دادگستری صورت می 
گیرد.  بعد از قیمت گذاری یک شرکت دولتی توسط 
کارش���ناس رسمی دادگستری، قیمت موردنظر در 
هیات واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و 
تصویب می شود و سپس توسط سازمان خصوصی 
س���ازی مزایده در مورد آن صورت می گیرد.وی با 
تاکید بر لزوم رعایت مصالح ملی و منطقه ای در 
واگذاری ها، به ویژه با توجه به شرایط تحریم های 

ظالمان���ه گفت: من پیگیر امور مربوط به واگذاری 
ها هستم و از همین رو بود که در مورد یکی از 
شرکت های منطقه کرمانشاه دستور دادم که زمان 
مزایده تمدید شود.همچنین آنچه که من در مورد 
واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می 
توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در 
سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده تخلفی 

صورت نگرفته است.
دژپسند با بیان اینکه قیمت گذاری شرکت های 
مش���مول واگذاری قاعده خود را دارد، یادآور شد: 
ما نمی توانیم ارزش گذاری شرکت ها را بر مبنای 
قیمت گذاری دفتری انجام دهیم، زیرا این امر قیمت 
محصوات تولیدی را افزایش می دهد و مشکات 

خاص خودش را دارد.
در ادامه این جلس���ه، نمایندگان مردم استان 
کرمانش���اه در مجلس شورای اسامی، ابهامات و 
دغدغه های خود پیرامون خصوصی سازی برخی 
شرکت ها و واحدهای تولیدی را طرح و توضیحاتی 
هم از س���وی رییس س���ازمان خصوصی سازی 
ارائه ش���د.در پایان مقرر شد: کارگروه مشترکی از 
سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور 
مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع 
نمایندگان اس���تان فوق نسبت به بررسی اسناد و 
مدارک و فرآیند برخی واگذاری ها در کرمانش���اه 

براساس قوانین مرتبط اقدام کند.

با راه اندازی فاز سوم پاایشگاه 
س���تاره خلیج فارس در پایان هفته 
ظرفیت تولید بنزین کش���ور به ۱۰۵ 

میلیون لیتر در روز می رسد.
ب���ه گ���زارش روابط عمومي 
وزارت نف���ت، علیرضا صادق آبادی 
معاون وزیر نفت در امور پاایش و 
پخش فرآورده های نفتی با اشاره به 

این که ظرفیت تولید بنزین کشور در 
آبان  پارسال را معادل ۶۳ میلیون لیتر 
در روز و در نیمه نخست امسال ۹۵ 
تا ۹۷ میلیون لیتر در روز بیان کرد و 
گفت: هم اکنون در حال آماده سازی 
برای افزایش ظرفیت تولید بنزین و 
ی���ک جهش بزرگ برای آخر هفته 

جاری هستیم.

اعام سیاست های وزارت صنعت در مورد قیمت خودرو؛ فردا  

س���ازمان ملل رتبه ایران را در 
شاخص »توس���عه انسانی« در میان 
کش���ورهای منطقه و بعضی اعضای 

بریکس منتشر کرد.
به گ���زارش فارس                                                                                                                                                               به نقل از                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               وب سایت رسمی سازمان ملل، رتبه 
ایران در آخرین ارزیابی ش���اخص 
توس���عه انسانی سازمان ملل متحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                   در رده ش���صتم قرار دارد و در مرز 
ورود به دس���ته کشورهایی است که 
شاخص توسعه انسانی در آنها بسیار 

باا ارزیابی شده است     .
درواقع                                      شاخص توسعه انسانی 
ایران برای رسیدن به رده کشورهای 
با توسعه بسیار باا فقط ۰/۰۰۲ واحد 
فاصله دارد، به گونه ای که کشور بااتر 
از ایران                                                                    در رده پنجاه و نهم شاخص 
توسعه انسانی با ۰/8۰۰ واحد بوده و 

شاخص ایران ۰/۷۹8 است.
در واقع شاخص توسعه انسانی 
ایران در میان کش���ورهای منطقه در 

بااترین س���طح قرار دارد و بنابراین 
کش���ورمان از این منظر در رتبه یک 

منطقه قرار دارد. 
سرانه تولید ناخالص داخلی بر 
مبن���ای قدرت خرید واقعي دار در 
ایران از سوی سازمان ملل معادل ۱۹ 
هزار و ۱۳۰ دار برآورد شده که از این 
منظر هم کش���ورمان در رتبه شصت 
و دومین کشور در میان ۱8۹ کشور 
مورد ارزیابی قرار گرفته است. از نظر 
متوسط تعداد سال های تحصیلی هم 
ایران با ۹/8 سال در جایگاه هفتاد و 

هفتم جهان قرار گرفته است.
در گزارش س���ازمان ملل آمده 
است که از منظر امید به زندگی ایران 
با دارا بودن امید به زندگی ۷۶/۲ سال 
در جایگاه شصت و یکمین کشور با 
بیشترین امید به زندگی قرار دارد و 
در این عرصه، هنگ کنگ با داش���تن 
8۴/۱ سال متوسط امید به زندگی در 

رتبه نخست جهان قرار می گیرد.



اينك در جهان پژوهـــش دادههاي بزرگ
و سامانه پشتيباني تصميمگيري Big Data

Decision Support System مطرح است؛ 

نگرهپردازان بسياري، دوران كنوني را «جهان 
دادههاي بزرگ» مينامنـــد؛ تنها در همين 
يكدهه دانشمندان و سازمانها توانستهاند با 
مديريت دادهها بر همه گنجاي جامعههاي 
انساني(ترابري، پزشكي، اقتصاد، كشاورزي، 
روابط اجتماعي و...) ُهنايش(اثر) چشمگير 

بگذارند. 
يكنمونه: بر پايه گزارشدو هفتهنامه اقتصادي 
فوربزForbes ارزش برند فيسبوك(شكليافته 
در ســـال 2004 كه تنها دادههاي كاربران را 
انباشـــت ميكند) به 94 ميليارد دالر رسيده 
است؛ ولي ارزش پرآوازهترين خودروسازي 
جهان مرسدسبنز(پاگرفته سال1886) تنها 34

ميليارد دالر است.

چيستي دادههاي بزرگ 
اما بزرگداده و مديريت داده چيست و چرا 
تا اين اندازه ميتواند ارزشـــمند باشد؟ بايد 
رويكردِ برابرسنج(تطبيقي) در پيش گرفت 
و ســـير دگرگونيهاي مديريت داده را در 
كشورهاي پيشرفته و ايران مورد پايش قرار داد 
تا به پاسخ رسيد و به چالشهاي پيشروي 
ترابري كشـــور پي برد و رهنمونهايي براي 

دستيابي به مزاياي اين دانش ارائه داد.
«دادههـــاي بزرگ» گنجا، شـــتاب توليد يا 
ساختارش به گونهايست كه امكان مديريت 
بهينه آن از سوي پايگاه دادههاي رايج رابطهاي 
ممكن نيست؛ اما پديده مديريت داده، مهمترين 
و بنياديترين در سيستم پشتيباني تصميمگيري 

به شمار ميرود. مديريت داده كمك ميكند 
تا داده به روز، دقيق، كامل و به روش درستي 
گردآوري شـــود؛ داده توليد ميشود تا بتوان 
برنامهريزي بهتري انجام داد و اگر كامل نباشد 

هدف ما را برآورده نخواهد كرد. 
در كشورهاي پيشرفته كوشش ميشود فرآيند 
مديريت داده به گونهاي كامل باشد و همزمان 
بگســـترد. فرايند مديريت داده، دربرگيرنده 
توليد، ذخيرهســـازي، پردازش و تفسير و 

نمايش است.
دگرگونِي موازي در همـــه مراحل فرآيند 
مديريت داده سبب شده كه پديده «دادههاي 
بزرگ» به ميدان آيد. نخســـت با پيدايش 
پديده اينترنت اشيا(Tol)، اينترنت2، پرتاب 
ماهوارهها، تلفيق اينترنت با گوشـــيهاي 
هوشمند، فرآيند توليد داده شدت يافت؛ اما 
از آنجايي كه ابزارهاي ذخيرهساز و پردازش 
مانند پايگاه دادههاي رابطـــهاي(در اختيار 
شـــركتهاي بزرگ ياهو، گوگل)توانمندي 
انباشت و پردازش بهينه دادههاي توليدشده 

را نداشتند، پايگاه دادههاي NOSQL پديدار 
شدند؛ پايگاهي كه هم سازگارپذير است و 
هم دادههاي ساختارنيافته را مديريت ميكند؛ 
كاري كه پايگاه دادههاي سنتي توانا به انجام 
درســـت آن نبودهاند؛ در نهايت براي تفسير 
دادهها نيز از ابزار هوش مصنوعي و دادهكاوي 

بهره ميبرند.
خوب اســـت يادآوري شود كه جستارهاي 
علمي چاپشده بيشتر در قلمرو داده، نمايش 
داده ميشـــوند تا در ديگر قلمروهاي داده؛ 
چون بيشتر مديران و تصميمگيرندگان به اين 
اميد، همه سرمايهگذاري خود را در قلمروهاي 
مديريت داده انجام ميدهنـــد كه بتوانند از 
دادههاي توليد و ذخيـــره با انواع روشهاي 
تفســـير و تحليل، بيشترين بهره را در ارتقا 

سازمان دلخواه خود ببرند. 
نياز سازمانها به «نو-دادهها» و تفسيرهاي بيشتر 
سبب شده تا سازمانهاي بزرگ سرمايهگذار 
در قلمرو دادههاي بـــزرگ در درازناي اين 

يكدهه به گونهاي چشمگير افزايش يابد. 
هر اندازه گنجاي توليد داده در دنيا افزايش 
يافته، به همان ميزان اهميت دادههاي بزرگ 
آشكار شده است و ميزان سرمايهگذاري در 
اين بازار نيز افزايش يافته است. نقش و ميزان 
تاثيرگذاري داده در تصميمگيري مديران و 
سطح تفسيرهاي انجامگرفته و ميزان درستي
آنها بيانگر وضعيت مديريت داده در يك 
سازمان است. در يك سازمان آرماني، داده 
به شـــكل درســـت و تاثيرگذار در سيالن 
است؛ به ديگر سخن، زماني كه يك سازمان 
توانمند ميشود تا با ريزبيني، دگرگونيها 
را آيندهخواني كند، نه تنها هزينهها كاهش 

مييابد بلكه سبب افزايش درآمد سازمان هم 
ميشود. بر پايه گزارش سازمان مككينزي 
در حالي كه امريكا هر سال 4 تريليوندالر 
در بخش بهداشت هزينه ميكند پيشبيني 
شـــده كه در سال 2020 تفســـير دادههاي 
بزرگ هر ســـال بتواند 300 ميليارد دالر از 

هزينهها بكاهد. 

در كشور خودمان
تحقيقاتم و تجربه نزديـــك به يكدهه كار 
در اين زمينه به من فهمانده كه بســـياري از 
چالشهاي ناوگان حمل و نقل كشور، برآمده 
از بيبهايي پژوهش در اين زمينه و بيگانگي 
مديران با دادههاي بزرگ و استفاده از آن در 

كار مديريت حملونقل است. 
روند مديريت داده در ايران به ويژه در بخش 
ترابري به پيروي از كشورهاي پيشرفته انجام 
شده اســـت؛ بيگمان در بخشهاي دولتي 
ترابري، روند توليد داده هنوز ســـنتي مانده 
است؛ به ديگر سخن، اينك اين سازمانها تنها 

از دادههاي ساختاريافته بهره ميبرند و هنوز 
حجم پردازش آنها به اندازهاي نيســـت كه 
نيازمند بهرهگيري از ابزارهاي دادههاي بزرگ 
براي پردازش دادههاي آنها باشد؛ افزون بر 
اين تنها بر توليد داده متمركزند و برنامهاي 
براي پردازش و تفسير آنها وجود ندارد. و 
همين سبب ميشود كه دادهها در شركتها و 
سازمانهاي ترابري، جايگاهي براي اثرگذاري 

ژرف بر برنامهريزي مديران نداشته باشد.
پديدههايي را كه سبب بروز چالشها ميشود، 

ميتوان برشمرد: 
يك؛ نبود ديدگاه درست با مفاهيم مديريت 
داده و جابهجا شدن مفهوم داده با پايگاه داده؛ 
به گونهاي كه براي بســـياري از سازمانهاي 
ترابري، تمركز سازمان بر طراحي پايگاه داده 

اســـت تا مديريت داده؛ به سخن ديگر در 
بسياري از ادارهها ديده ميشود كه دادههاي 
نارســـاي «دقتپايين» انباشت شده است؛ و 
برآيندش اين كه يك سازمان با وجود پايگاه 

داده نيرومند، تهي از دادههاي استوار است.
دو؛ ناتواني نيروي انساني و فرهنگ سازماني 
و نبود تمركز بر تفسير و تحليل دادههاست. 
در بسياري از سازمانهاي ترابري هم كمبود 
نيروي متخصص تفسيرگر و هم نبود گرايش 
مديران به تفســـير دادهها ديده ميشـــود. 
كارشناسان سازمانها نميتوانند تفسير سطح 
مياني يا باال انجام دهند و توانمندي آنان شايد 

Excel اســـت؛ گاهي با  تنها كار با نرمافزار
وجود كارشناسان تفسيرگر، ميبينيم كه در 
مديران گرايش به تقســـير ديده نميشود و 
سبب ميشود كه ميل به تفسير در كارشناسان 

نيز فرو كاهد. 
سوم؛ هزينه باالي توليد داده و نيز «نبود اولويت 
مديريت داده» است؛ در بسياري از سازمانها 
بايسته است براي توليد داده، هزينهاي براي 
آمدوشد كنار گذاشته شـــود؛ ولي به سبب 
كمبود نيروي انساني در بخشهاي اجرايي، 

اولويتي براي مديريت داده وجود ندارد.
مشكل زيرســـاختي و فرآيندي را نيز بايد 
يادآور شد. يكي از چالشهاي درونسازماني، 
وجودنداشتن فرآيند اجباري در مديريت داده 
است؛ نه تنها اســـتانداردي براي فرآيند در 

اين مورد وجود ندارد بلكه مديريت داده در 
شمار وظايف بنيادي كارمندان هم نيست. 

در پايان بندي اين بخش خوب است گفته 
شود كه وجود يك فرآيند مديريت داده كامل، 
بيگمان بيانگر بهرهگيري درست از دادهها 
با هدف تصميمگيري و برنامهريزي ريزبينانه 
است؛ پديدهاي كه آشكارا در برخي شركتها 

و سازمانهاي ترابري جهان ديده ميشود.
اما نبود بهرهگيري از دادههاي بزرگ در يك 
سازمان، همان سســـتي و ناتواني در فرآيند 
مديريت داده نيســـت چرا كه گنجاي دادهِ
برخي سازمانها آن اندازه نيست كه نياز به 

توليد گنجاي بااليي از داده يا ابزار پردازشي 
پيشرفته باشد. 

ندايي از شوراي شهر 
رئيس شوراي شهر تهران درباره برنامههاي 
شوراي شهر براي كاهش هزينههاي زندگي 
شهروندان و كمشـــدن هزينه ناوگان شهري 

ميگويد: 
«شوراي پنجم، برنامه جامعي براي ساماندهي 
حملونقل شهر تهران و تقويت حملونقل 
عمومي دارد اما متاسفانه تاكنون شاهد همراهي 
كامل و انجام وظايفي كه در قانون به عهده 
دولت و ديگر دستگاهها براي تامين تجهيزات 
و منابع الزم توسعه حملونقل عمومي گذاشته 
شده، نبوديم و يارانه پيشبينيشده در بودجه 
براي حملونقل عمومي به مديريت شهري 

پرداخت نشده است.»
«البته مديريت شهري هم ميتوانست بيش از 
اين به مترو و سامانه حملونقل عمومي توجه 
كند اما پيگيريهاي مطلوب صورت نگرفته 
و به نتيجه نرسيده است كه اميدواريم تقويت 
شـــود؛ اما هماكنون يارانه قابلتوجه(بيش از 
50درصد) هزينههاي حملونقل عمومي از 

سوي شهرداري پرداخت ميشود.»
«چشمانداز مديريت شهري بايد در راستاي 
پاسخگويي به مطالبات عمومي باشد. اولويت 
شـــهروندان تهراني و بنا بر نظرسنجيهاي 
علمي، حل معضالت اصلي شـــهر به ويژه 

آلودگي هوا و ترافيك است كه بايد با توسعه 
حملونقل عمومي بهبود يابد؛ همچنين كاهش 
آسيبپذيري در برابر سوانح طبيعي مانند زلزله 
با نوســـازي بافتهاي فرسوده و ساماندهي 
آسيبهاي اجتماعي از ديگر اولويتهاي مردم 
تهران اســـت كه طبيعتا برنامه سوم بايد در 

تحقق اين خواستها حركت كند.»

اهميت پژوهش 
بيگمان بكارگيري فنـــاوري نو در جامعه 
ميتواند ســـبب دگرديســـي گامآرام در 
گوشهگوشه جامعه شود. براي نمونه امروز 
به گونه كلي، فناوري ديجيتال توانســـته در 
خبررساني و افزايش آگاهي انسانها و گردش 
آزاد اطالعات و داده(مهمترين زيرساختهاي 

الزم در بالندگي جامعـــه) نقش بازي كند 
و به گونهاي در برخـــي دهكهاي جامعه، 

دگرديسيهاي اجتماعي و فرهنگي بياورد.
به اين پرسش كه آيا بكارگيري پيشنهادهاي 
پژوهشي از برنامههاي ناآگاهانه و بيهدف 
مراكز دولتي و بخـــش مردمي(خصوصي)
جلوگيري خواهد كرد، از دو زاويه ميتوان 
پاسخ داد؛ بيگمان پيشـــنهادات پژوهشي 
اين ويژگي را «سرشتي» دارآيند و در بهبود 
برنامهريزيها نقش خواهند داشت و ميزان اين 
نقش را تصميمگيرندگان برآورد خواهند كرد؛ 
اما در حالت دوم، بخشـــي از نابسامانيهاي 

برنامهريزي، برآمده از نبود امكانات نيســـت 
بلكه از ســـودجويي يا گرايشهاي قومي يا 

سياسي برخي از تصميمگيرندگان است. 
حقيقت اين اســـت كـــه بكارگيري دانش 
بومي، بخش الزامآور توسعه نيست؛ بسياري 
از پيشـــرفتهاي كنوني جهان به ســـبب 
همگانيكردن دانش توليدشـــده در ديگر 
كشورهاست؛ اما وظيفه دولت آشكارا ايجاد 
بسترهاي بايســـته براي توسعه دانش بومي 
است. هدف از بستر، همان تهيه مواد آغازين، 
ايجاد فضاي علمي مناسب و برآورد هزينه 
پژوهشـــگران و ايجاد فضاي كار با كارمزد 

مناسب براي همه است.
بيگمان نقش دولت در بازار ايران مهم است. 
بسياري از ســـازمانهاي نادولتي، پروژههاي 
خود را از بخشهاي دولتي دريافت ميكنند. 
همچنين نتايج بخش پژوهش چه در قالب 
مواد اوليه يا دســـتگاهها و ابزارها، در بيشتر 
موردها نيازمند بكارگيري و تجاريســـازي 
است. اگرچه بخش خصوصي در اين زمينه 
ميتواند كمك مهمي كند ولي واقعيت اينست 
در اقتصاد ايـــران، بخش مهم توليد و درآمد 

وابسته به بخش دولتي و نفت است.

جاي درنگ 
پرسشهاي زيادي در باره كاستيهاي پژوهشي 
مطرح است؛ اين كه چرا دولتها در پيوند با 
مردم(پژوهشگران)حركت نميكند و مردم در 
همكنشي با دولت زندگي نميكنند. آيا استفاده 
از نوآوريهاي علمي، كمكم وضعيت جامعه 
را دگرديس خواهد كرد؟ يا پيشرفت و توسعه 

و بستگي آن با پژوهش در گذشته هم مطرح 
بود؟ اينك در زمان و دوران ديجيتال، توسعه 
وابسته به توليد علم بومي است؛ وظيفه مستقيم 
دولتها در اين موردها چيســـت؟ آيا پديده 
خصوصيسازي از مسئوليت توجه دولت به 

پژوهش كاسته است؟
سپردن كارها به مردم و كوچككردن حجم 
سازمانها و دســـتگاههاي دولتي، راهكاري 
شايسته براي نيرومندساختن مردم است. مردم 
با همه تنگناها بر پايه احساس مسئوليت خود 
كوششهايي دارند؛ هرچند پيشنياز گونهگوني 
كنشهاي پژوهشـــي علمـــي و فرهنگي، 
سرمايهگذاري گسترده است كه تامين همه 
آنها در توان گروههاي مردمنهاد نيست. نكته 
توجه برانگيز اين كه هزينهكرد در اين زمينهها، 
دستاوردهاي زيادي دارد كه همان بازگشت 
سرمايه به جامعه انساني است؛ استقالل يك 
كشور نيز به گونهاي بستگي به پيشرفتهاي 

علمي دارد.

وادادگـــي دولتي در زمينـــه تامين بودجه
پژوهشي، بســـيار زود خود را در وابستگي
به ديگر كشـــورها نشان ميدهد. بخشهاي
فرهنگي، آموزشي، علمي و صنعتي بيش از
ديگر بخشها نيازمند پايستگي و پابرجايي در
بودجه پژوهشي است تا در سايه خود به ديگر

فضاها نسيم آرامش بدمد. 
در كشورهاي پيشـــرفته بازتاب پژوهش را
ميتوان در زندگـــي مردم و نهادهاي جامعه
ديد. از ويژگيهاي پيشرفت فرهنگ پژوهش
در هر جامعهاي، ميزان بودجهاي است كه در
آن كشور براي كارهاي پژوهشي كنار گذاشته
ميشـــود. هنگام برآورد چنـــدي و چوني
پژوهش، هميشـــه بايد خود را با كشورهاي
پيشرفته ســـنجيد، مانند كره كه 2 درصد از
توليد ناخالص خود را به دست پژوهشگران
ميسپارد؛ در كنار اينها بايد فردگرايي كنار
گذاشته شود و چرخ امور جامعه به نيرو و با

انرژي پژوهش بچرخد.
به ســـبب هزينهبري و زمانبري پژوهش
و دير بازدهـــي آن، از پژوهـــش، گونهاي
ريســـكبازي ياد ميشـــود؛ در كشورهاي
پيشرفته سياستگزاري و برنامهريزي دولتي
در گسترش علم و فرهنگ و آموزش با درنگ
ژرف و وســـواس و بررسي تاثير و پذيرش
انجام ميشود. كشورهايي رو به پيشرفت نيز
موفقيت خود را وامدار دانشگرايي و نظماند
و دولت در آن كشورها نه بازوي نظامي بلكه
يك چهره فرهنگـــي دارد و نگاهاش به همه
سويههاي جامعه اســـت و جلوتر از جامعه
حركت ميكند؛ و نه فردي، بلكه گروهي به

چشماندازه آينده مينگرد. 
روشن اســـت كه در قلمرو علم، چند گزينه
وجود ندارد و يك كشور خواهان پيشرفت
و موفقيت صنعتي بايد پذيراي علم باشـــد.
اهميت به مكانيزاسيون در كشاورزي، از ميان
برداشتن بوروكراسي، گشايش اداري، ايجاد
امكانات بهداشتي، رفاهي، ورزشي و فرهنگي
در گرو علمگرايي اســـت. آشكار است كه
ماهيت تصميمهاي ناعلمي در كشـــورهاي
جهان سوم ناپايدار اســـت زيرا به پژوهش
تكيه ندارد. مديريـــت كارآمد، برنامهريزي
درست، تصميمگيري و آيندهنگري و پايش
اجراي برنامههاست كه سبب پيشرفت و به
نتيجهرسيدن سرمايهگذاري ميشود. شكست
پياپي ســـاليان در اقتصاد در برخي كشورها
به ســـبب نبود گرايش به پژوهش است و
تصميمگيريهايي كه مديران بدون مطالعه
علمي و به دور از واقعگرايي انجام ميدهند.

 اسديار احمدي - ع.درويشي
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كاستيهاي ناوگان حملونقل در نبود پژوهش

* در بسياري از سازمانها بايسته است براي توليد داده، هزينهاي براي 
آمدوشد كنار گذاشته شود؛ ولي به سبب كمبود نيروي انساني در بخشهاي 

اجرايي، اولويتي براي مديريت داده وجود ندارد
* يكي از چالشهاي درونسازماني، وجودنداشتن فرآيند اجباري در مديريت 
داده است؛ نه تنها استانداردي براي فرآيند در اين مورد وجود ندارد بلكه 

مديريت داده در شمار وظايف بنيادي كارمندان هم نيست 
* وجود يك فرآيند مديريت داده كامل، بيگمان بيانگر بهرهگيري درست از 
دادهها با هدف تصميمگيري و برنامهريزي ريزبينانه است؛ پديدهاي كه 

آشكارا در برخي از شركتها و سازمانهاي ترابري جهان ديده ميشود

چرخها نياز به روغنكاري دارد

* نگرهپردازان بسياري، دوران كنوني را «جهان دادههاي بزرگ» مينامند؛ 
تنها در همين يكدهه دانشمندان و سازمانها توانستهاند با مديريت دادهها 

بر همه جامعههاي انساني تاثير چشمگير بگذارند
* دادههاي بزرگ، حجم، شتاب توليد يا ساختارش به گونهايست كه امكان 

مديريت بهينه آن از سوي پايگاه دادههاي رايج رابطهاي ممكن نيست
* در كشورهاي پيشرفته كوشش ميشود فرآيند مديريت داده به گونهاي 
كامل باشد و همزمان بگسترد. فرايند مديريت داده، دربرگيرنده توليد، 

ذخيرهسازي، پردازش و تفسير و نمايش است
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت ساختماني سراپي حصار(سهامي خاص)

شماره ثبت 131958 و شناسه ملي 10101752471
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WWW NISOC IR

درگاههاي اينترنتي مرتبط جهت رويت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير 
مشخصات فني و مقادير كاال:

WWW SHANA IR                 WWW NISOC IR

WWW IETS MPORG IR

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 1326ـ3ـ97

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  (نوبت دوم)

شـركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ

– –

http moamelat tbtb ir
www tavanir org ir

http iets mporg ir
http moamelat tbtb ir

آگهي مناقصه عمومي
(نوبت دوم)

شركت سرمايهگذاري توسعه و ساختماني برج آوران
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

(سهامي خاص) شماره ثبت 148712شناسه ملي 10101915747

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت كارگزارى راهنماى سرمايه گذاران

(سهامى خاص) 

 –

Omid.3epehr@gmail.com

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

http iets mporg ir

آگهي تمديد مدت زمان
 مناقصه عمومي شماره 97/164

آگهى تغييرات شركت پودر آلومينيوم رضوان خرم جاويدان

 شركت سهامى خاص به شماره ثبت 614 و شناسه ملى 14000059874
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* عدل الهي و عدل بشري به يكديگر مرتبط است. 

خداونـد عدالـت را بنا نهاده و بشـر بايد در همان 

چارچوب عمل نمايد. خداوند دستور اخالقي براي 

تمييـز عدالت از بيعدالتي صادر نموده و اين امر 

به افراد بشـر واگذار شـده كـه آن را درك كنند و 

عدالت بشري را تحقق عملي ببخشند



77 ياد

آشنايي در نجف اشرف
 ... در دوراني دور براي حضور در حوزه علميه 
نجف اشرف، به طور قاچاق به عراق رفتم. اين سفر اول 
من به كشور عراق بود و با مشكالتي بسيار انجام گرفت 
ولي با حضور در حوزه علميه نجف، همه سختي ها و 
مشكالت فراموش شد و من به عنوان يك «طلبه» جوان 
جســـتجوگر، در مدرسه آيت اهللا بروجردي، در حجره 
مرحوم حجت االسالم والمسلمين، شيخ عباسعلي عميد 
زنجاني، كه از همكاران ما در مجله «مكتب اســـالم» 
و از طـــالب حـــوزه علميه قم بود، به عنوان ميهمان، 

سكونت يافتم... 
... محيط مدرســـه و شور و شوق طلبگي باعث 
شد كه بالفاصله در درس بزرگان حوزه نجف شركت 
كنم و به محضر علما و شخصيت هاي برجسته برسم 
و با فرهيختگان و فضالي محترم مقيم نجف، از بالد 

مختلف، آشنا شوم...
با توجه به شناختي كه از «قم» و از راه مكاتبه با 
آيت اهللا سيد محمدباقر صدر داشتم و از كتاب ها و آثار 
علمي ـ فلسفي ايشان بهره مند شده بودم، عالوه بر مراجع 
عظام، به طور مكرر به محضر ايشان رسيدم و در همين 
ديدارها بود كه با فضالي گرانقدري از بالد مختلف آشنا 
شدم كه اغلب آنها از شاگردان آيت اهللا سيد محمدباقر صدر 
بودند... حضرات آقايان: سيد محمود هاشمي شاهرودي، 
عبدالهادي الفضلي (عربستاني) شيخ محمدمهدي آصفي، 
سيد محمدباقر حكيم، سيد عبدالصاحب حكيم، شيخ 
محمدعلي تســـخيري، شيخ هادي معرفت، سيد جواد 
فضل اهللا (لبناني)، سيد غالم حسين موسوي(افغاني) و... 
از جمله طالب و فضالي برجسته حوزه نجف اشرف 
بودند كه افتخار آشـــنايي با آنها، كه بعد به دوستي و 

اخوت مبدل شد، به دست آمد.
... بدين ترتيب، نخستين ديدارهاي من با آقا سيد 
محمود هاشمي شاهرودي، طلبه فاضل و شاگرد ممتاز 
و برجسته آيت اهللا سيد محمدباقر صدر، به طور مكرر در 
نجف اشرف رخ داد... كه با مراجعت اينجانب به حوزه 

علميه قم، متأسفانه اين ارتباط قطع شد.
در بيروت

... ســـالياني بعد در لبنان بودم كه حجت االسالم 
والمسلمين خليلي، از دفتر امام موسي صدر گفت: آقاي 
سيد محمود هاشمي شاهرودي به بيروت آمده و در منزل 
آقاي حامدالعزيزي مدير انتشارات «دارالتعارف» سكونت 
دارد... در آن روزها جنگ بي امان و بيرحمانه داخلي در 
خيابانهاي لبنان به اوج خود رســـيده بود و من تصميم 
داشتم كه هرچه زودتر از «معركه» خارج شوم و به ايران 
برگردم... اما با شنيدن خبر حضور آقاي شاهرودي در 
بيروت بر خود الزم ديدم كه ديداري از ايشـــان داشته 
باشم... با رعايت احتياطات در محله «الشياح» كه منطقه 
فقير و شيعه نشين بيروت است به «شّقه» حامدالعزيزي 
ـ حفظه اهللا ـ  رفتم كه اتفاقاً در طبقات فوقاني آن مجتمع 
قرار داشت و رگبار گلوله ها، از هر طرف در اطراف آن 
ساختمان مي باريد و «فاالنژها» آن منطقه شيعه نشين را كه 
يكي از پايگاه هاي «امل» هم در آن منطقه قرار داشت، 

به شدت مي كوبيدند.
... در «شـــقه» كوچك و دو ســـه اطاقه حامد، به 
ديدار آقاي سيد محمود رفتم و ايشان با گرمي بسيار از 
بنده استقبال كرد... در آن شرايط جنگي، وقتي پرسيدم 
كه چرا در اين بحران به لبنان آمده ايد؟ گفتند: مشغول 
غلط گيري نهايـــي «بحوث في علم االصول» تقريرات 
دروس استادم آيت اهللا صدر هستم چون قرار است در 

بيروت چاپ شود.
... و اوراق تايپ شده كتاب چندجلدي تقريرات، 
همه جاي اطاق را پر كرده بود و ايشـــان عليرغم آن 
شرايط جنگي، بدون هيچ ترس و واهمه اي با آرامش 
كامل در آن اطاق به تصحيح كتاب مشـــغول بود. البته 
اين روحيه قوي، آموزش دهنده بود، ولي براي من كه 
كار خاصي در بيروت نداشتم، ادامه اين اقامت منطقي 
به نظر نمي رسيد و ايشان هم توصيه كردند كه هرچه 
زودتر «بيروت» را ترك كنم چون در اينجا فاالنژها فعًال 
بر احدي رحم نمي كنند و بويژه روحانيون شـــيعه را 

هدف قرار مي دهند...
... از الشياح خارج شدم. دلم در آنجا ماند چون 
نگران سالمتي سيد بودم، چرا كه از همه اطراف شهر 
رگبار گلوله ها و حتي گلوله هاي سالحهاي سنگين الشياح 

را هدف قرار مي داد...
در ايران

... سيد در عراق به مبارزه ادامه داد سرانجام توسط 
رژيم بعثي صدام خبيث دســـتگير و به زندان رفت و 
مدتي شـــكنجه هاي بعثي ها را تحمل كرد و مدتها بعد 
كه به طور موقت آزاد شـــد؛ به راه خود ادامه داد و اين 
بار كه مزدوران براي دســـتگيري وي به منزلش رفتند 
او را نيافتند و در عوض! ســـه برادر كوچكتر او را كه 
در منزل بودند دستگير و به زندان بردند و بعد فقط به 
جرم اينكه برادران ســـيد هاشمي هستند، اعدام كردند!. 
ســـيد از راه كويت به ايران آمد و در اينجا با همكاري 
آيت اهللا حائري، آيت اهللا شيخ محمدعلي تسخيري، آيت اهللا 
اشكوري، حجت االسالم والمسلمين محمدسعيد نعماني 
و... «جماعة  العلماء» را تشكيل دادند كه مركزيت آن در 
«قم» قرار داشـــت و در واقع سازماني مانند «روحانيت 
مبارز ايران» بود. در مرحله بعد و پس از آمدن آيت اهللا 
سيد محمدباقر حكيم و برادران حزب الدعوة به ايران، به 
سازماندهي جوانان عراقي كه از ستم صدامي به ايران پناه 
آورده بودند، پرداخت و «مجلس اعالي انقالب اسالمي 
عراق» را تشكيل داد و نيروهاي وابسته به آن به پشتيباني 
از نيروهاي مسلح ايران پس از آموزش هاي نظامي زير 
نظر شهيد مصطفي چمران كه در آن برهه، وزير دفاع 
كشور بود، مشغول جنگ با نيروهاي متجاوز و اشغالگر 
بعثي بودند، شتافتند و در اين راستا خدمات بسياري را 
به علت آشنايي به مناطق درگيري و روستاهاي اطراف 

ايران، انجام دادند.
در اين برهه من چندين بار ســـيد شاهرودي را 
مالقات كردم كه محكم و اســـتوار آماده ادامه نبرد بر 
ضد اشـــغالگران و دشمنان ايران و عراق بود. آيت اهللا 
شـــاهرودي، خود در تشكيل اين سازمان ـ «المجلس 
االعلي للثورة االسالميه في العراق»  نقش عمده و اساسي 

داشت، مي گويد:
... با شروع جنگ تحميلي و فشار صدام بر شيعيان 
و مردم عراق، امام مأموريتي به آيت اهللا خامنه اي (رئيس 
جمهوري وقت) مبني بر پيگيري امور عراق دادند. در 
ســـال 1361 با پيگيري و استفاده از ظرفيت روحانيت 
مبارز عراق به خصوص آيت اهللا سيد محمدباقر حكيم و 
آيت اهللا هاشمي شاهرودي با تنظيم اساسنامه اي «مجلس 

اعالي انقالب اسالمي عراق» را راه اندازي كردند.
خود آيت اهللا شاهرودي در اين باره مي گويد: « آيت اهللا 
خامنه اي كه خدا حفظشان كند، از طرف حضرت امام 
مسئول شـــده بودند بحث عراق را دنبال كنند. گمانم 
اوايل رياست جمهوري ايشان بود. اعضاي جماعة العلماء 
همه از نجفي ها بودند. كرباليي ها هم مستقالً براي خود 
جماعت هايي را راه انداخته بودند و بيشتر با آقاي منتظري 
و سيد مهدي هاشمي سر و كار داشتند. آقا ديدند اين 
شـــيوه مناسبي نيست و پيشنهاد كردند مجلسي به نام 
مجلس اعال تشـــكيل شود. جنگ هم شروع شده بود 
و ضرورت ايجاب مي كرد كه يك مجلس درســـت و 
حسابي تشكيل شود كه همه اينها را در خود جمع كند. 
در واقع پيشنهاد مجلس اعال را ايشان دادند و از همه 
ما كه بيشترمان در قم بوديم، دعوت كردند،  به بنده هم 

مستقيم زنگ زدند.
تا قبل از آن با ايشان سالم و عليك داشتيم، ولي 
نه زياد. يكي يكي افراد را دعوت كردند و خدمتشان 
رفتيم. از بعضي آقايان كرباليي هم دعوت كرده بودند 
شيخ ديگري هم بود كه فوت كرده است. او هم عده اي 
از كرباليي ها را تحت عنوان العمل االسالمي جمع كرده 
بود. مقام معظم رهبري همه را در مجلس اعال جمع 
كرد و در اولين جلسه بحثهاي مفصلي هم شد، بعضي ها 
موافق و برخي مخالف بودند. ايشان گفت كه «من از 
طرف امام مسئول هستم.» خالصه ايشان اين تشكيالت 
را ايجاد و اساســـنامه اي را تنظيم كرد و از ما خواست 
بنشينيم و درباره آن بحث و آن را تنظيم و تكميل كنيم 

و خدمت ايشان بدهيم. ما هم اين كار را كرديم. البته 
آقاي حكيم  محور بود. دو سه نفر كرباليي و بقيه نجفي 
بودند. بنا شد يكي از عالمان اهل سنت هم باشد كه 
از اهالي كرد دعوت شد...» در اين برهه نيز اينجانب به 

نحوي با ايشان همكاري داشتم...
رياست قوه قضائيه

... پس از انتصاب آيت اهللا شـــاهرودي به رياست 
قوه قضائيه كه  بقول ايشان «ويرانه اي را تحويل» گرفته 
بود به ديدارشان در محل قوه رفتم. مانند هميشه ديداري 

صميمانه و دوســـتانه، همراه با اعتراض حقير كه چرا 
رياست قوه قضائيه و در واقع كاري اجرائي قبول كرده اند، 
و گفتم: شما بايد در حوزه علميه قم مي مانديد و حوزه 
را سيراب مي كرديد و قضاتي را تربيت و تحويل جامعه 
و قوه قضائيه مي داديد، بدون آنكه خود مسئوليت اصالح 
و ترميم ويرانه اي را به عهده بگيريد و من مي ترسم كه 
در اين كار موفق نشـــويد و بعدها، ديگران بيايند و با 
تعبير مشابهي قوه را تحويل بگيرند و افزودم كه حتمًا 
بايد حوزه را از لحاظ علمي غني تر مي ساختيد و با نشر 
رساله عمليه با صالحيتي كه داريد، مسئوليت مرجعيت 

آينده را هم مي پذيرفتيد؟
... آيت اهللا شاهرودي، با لبخندي مليح، همة  حرف هاي 
مرا گوش داد و در آخر گفت: اگر اجازه مي دهيد من 

هم توضيحي بدهم؟ گفتم بفرماييد!؛ گفتند:
ما درس و بحث را از آغاز براي اين منظور آغاز 
كرديم كه خدمتي به مردم و جامعه بتوانيم انجام دهيم... 
و هم اكنون كه موقعيتي براي احقاق حقوق عامه مردم 
پيش آمده، من نمي توانستم به بهانه اينكه حوزه را بايد 
غني تر بسازم، از مسئوليت كنار بروم. البته من از حوزه قم 
منقطع نيستم و در تهران هم عالوه بر امور، به بحث هاي 

طلبگي، به نوعي ديگر مي پردازم.
در مورد مرجعيت و رساله هم بنده با وجود بزرگان 
قـــم و نجف، فعالً صحيح نمي دانم كه خود را مطرح 
كنم و اگر هدف خدمت و مردم و جامعه اســـت، در 
هر محلي و مكاني مي توان اقدام كرد وگرنه با وجود 
اعاظم، انسان خود را نبايد محدود كند و كاري انجام 
ندهد كه روزي روزگاري به مرجعيت برسد. به هرحال 

من هدفم خدمت بوده و دنبال عناوين موهوم موقعيت 
حوزوي و غيره نيستم. دعا كنيد خداوند توفيق دهد تا 

در اين امر موفق شوم... 
...ـ  پس از اين توضيحات با وارد شدن يكي از 
قضات به دفتر ايشان، كه گويا وقت قبلي داشته و من 
بيش از وقت تعيين شده، نشسته بودم، خداحافظي كردم 
ولي توضيحات ايشان مرا قانع نكرد و همچنان معتقد 
بودم كه آيت اهللا شاهرودي با آن پشتوانه عظيم فقهي و 
علمي مي بايست در قم ـ يا نجف  مي ماند و همانطور كه 

امام خميني رحمة اهللا عليه، در آغاز انقالب با شناختي كه 
از ايشان و از دوران اقامت در نجف داشت، به ايشان 
توصيه كرده بودند: «تدريس در حوزه علميه قم را بر 
هر كاري ترجيح دهد و به تربيت طالب مســـتعد در 

زمينه هاي علمي و اخالقي بپردازد.»
و البته ايشان پس از پايان دوران مسئوليت در قوه 
قضائيه به «قم» بازگشت و به تدريس و تأليف و تحقيق 
و تربيت طالب، ادامه داد و در همين مرحله به پايه گذاري 
مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمي پرداخت كه به پيشنهاد 
آيت اهللا خامنه اي انجام گرفت. معظم در حكمي، خطاب به 

آيت  اهللا شاهرودي، در اين رابطه، چنين مي نويسند.
«... جناب عالي را كه چهرة درخشاني در علم و عمل 
بـــوده و بحمداهللا از مقام وااليي در فقه و علوم مرتبط 
با آن برخورداريد براي انجام اين اقدام بزرگ شايســـته 
دانسته و مسئوليت ايجاد و اداره مؤسسه اي براي تهيه 

اين دائرة المعارف را به جناب عالي محول مي كنم.» و البته 
اقدام آيت اهللا هاشمي با توجه به تفوقي كه در اين علوم 
داشت، در انجام اين امر بزرگ با موفقيت همراه بود و 
آثار منتشرشده از اين مؤسسه در زمينه هاي مختلف، از 
جمله تأليفات خود آيت اهللا هاشمي، مي تواند نشان دهنده 
بخشي از اين موفقيت باشد و به عنوان آثاري ماندگار، 

در حوزه هاي علميه، مورد استفاده قرار گيرد.
آثار علمي

بعضي از آثار علميـ  فقهي و اصوليـ  منتشرشده 

ايشان عبارتند از:
1ـ كتاب الخمس (2جلد) 2ـ كتاب االجاره (2جلد) 
3ـ كتـــاب (الزكات (4جلد) 4ـ كتاب الحّج (3جلد) 5ـ 
بحوث في علم االصول (7جلد)ـ (اين مجموعه در واقع 
تقريرات درس هاي اصول شهيد آيت اهللا سيد محمدباقر 
صدر است) 6ـ الصراط (اجوبةاالستفتائات) 7ـ صحيفه 
عدالت (8جلد) 8ـ  قرائات فقهيه معاصره (2جلد) 9ـ 
مقاالت فقهيه: (قاعده فراغ و تجاوز، حكومت اسالمي، 
جهان بيني اسالمي و...) 10ـ بحث هايي پيرامون اصول 

فقه و... آثار ديگر...
اين تأليفات و آثار علمي گرانبها مي تواند نشان دهنده 
عمق بينش آيت اهللا شاهرودي در مسائل فقهي و اصولي 
باشد كه البته اغلب آنها تكرار مكررات نيستند و بلكه 
همراه با نوآوري هايي تأليف شـــده اند كه مسئله «نقش 

زمان و مكان» را در خود ملحوظ داشته اند...
دائرة  المعارف فقهي 

اشاره شد كه يكي ديگر از اقدامات علمي ماندگار 
ايشان در حوزه علميه قم،  اشراف بر تأليف يك موسوعه 
پربار فقهي يا دائرةالمعارف فقهي است كه از سال 1369 
پس از پيشـــنهاد آيت اهللا خامنه اي در قم آغاز نمود... 
علماي اهل سنت موسوعه ها يا دائرةالمعارف هاي متعدد 
فقهي تأليف و منتشر ساخته اند كه در آن ها از مطالب 
فقه شـــيعي خبري نيست. مثالً در مصر، علما محترم 
االزهر دائرة المعارف قطور و چند ده جلدي تحت عنوان: 
«موسوعة فقه جمال عبدالناصر»! منتشر ساخته اند (اينجانب 
در مـــدت اقامـــت در قاهره، به بعضي از علما محترم 
االزهر گفتم كه يك موسوعه ارزشمند فقهي نمي بايست 

به نام يك رئيس حكومت نام گذاري مي شد كه پاسخ 
دادند، چون هزينه تأليف و چاپ و نشر آن را وزارت 
اوقاف مي پرداخت، وزير مربوطه پيشنهاد كرده بود كه 
اين نام انتخاب شود، ولي حق با شما است و بهتر بود 
كه از يك نام كلي و گويا اســـتفاده مي شد.) عالوه بر 
موسوعه فوق كه من بعضي از مجلدات اخير آن را از 
«قاهره» به آيت اهللا شاهرودي فرستادم، موسوعه معرف 
«الفقه علي المذاهب االربعة» هم با اضافات و تجديدنظر، 
از طرف مجمع البحوث االسالميه منتشر گرديده كه باز 
از آراء «مذهب خامس» ـ شيعي ـ در آن خبري نيست. 
موسوعه ديگري نيز توسط وزارت اوقاف كويت تنظيم 
و در 15 جلد قطور انتشـــار يافت كه آن هم خالي از  

آراء فقهي شيعه بود...
آيت اهللا شاهرودي با اطالعات وسيعي كه در اين 
باره داشت، به گفته خود، نخست همة  دائرة  المعارف هاي 
فقهي چاپ شده در بالد عربي و اسالمي را جمع آوري 
كردند تا ببينند نوع كار آنها چگونه بوده و مدخل ها را 
چطور انتخاب كرده اند؟ و پس از ارزيابي آنها  و تماس با 
علماي بالد، شيوه نامه اي كامل براي تدوين دائرة المعارف 
آمـــاده نموده و چاپ نمودند و براي همة كتب فقهي 
شيعه از جمله «جواهر» «معجم» درست كردند و سپس 
موسوعه را به صورت الفبايي تنظيم نمودند كه استفاده از 
آن بسيار آسان تر است... اين موسوعه در واقع مي تواند 
عظمت و موقعيت ممتاز فقه شيعي را به همه بزرگان 

علم نشان دهد.
اين موسوعه كه محصول تالش و كوشش آيت اهللا 
شاهرودي و همكاران علمي ايشان است در واقع يك 
اثر جاودانـــه و بي نظير، در حوزه هاي علميه ماندگار 

خواهد بود.
شخصيت نمونه

آيت اهللا شـــاهرودي بقول استادش شهيد آيت اهللا 
صدر، داراي نبوغ و استعدادي خاص در درك و فهم 
اصول و مباني فقهي، فكري اســـالمي بود و به همين 
دليل در ســـن پايين تر از سي سالگي، به درجه اجتهاد 
رسيد و نايل به دريافت اجازه اجتهاد از استادش شهيد 

آيت اهللا صدر گرديد:
«... فرزند ارجمند ما حجت االســـالم والمسلمين 
سيد محمود هاشمي دامت بركاته، بخشي از عمر خود 
را صرف آموزش فقه و اصول و علوم شـــريعت نمود 
و به ياري خداوند به درجه اجتهاد رســـيد و اكنون از 
جمله مجتهداني است كه اميد اسالم و مسلمين به شمار 
مي روند. او در امور حسبيه از اين جانب وكالت دارد 
و نظر او نظر من اســـت... از خداوند سبحان مسئلت 
دارم كه ايشان را به عنوان ذخيره اي براي شريعت اسالم 

حفظ فرمايد...».
اين اجازه نامه در واقع نشان دهنده موقعيت علمي 
و عملي آيت اهللا شاهرودي در راستاي اهداف ارزشمند 
مكتب اســـالم اســـت و در همين راستا بود كه او در 
«مسجد هندي» نجف اشرف در دوران بزرگاني چون 
آيت اهللا خوئي و آيت اهللا صدر، خود به تدريس خارج 

فقه اشتغال يافت...
تربيت علمي ،  معنوي آيت  اهللا شاهرودي در مكتب 
آيت اهللا صدر، عامل اصلي و مبناي ارزشي روش و منش 
وي در فعاليت ها و اقدامات و تالشهاي علمي، اجتماعي، 
سياسي و فرهنگي و... بود و روي همين اصل،  ما در 
دوران فعاليت هاي ايشان چه در رابطه با مسائل عراق و 
مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و چه در امور مربوط 
به انتصاب ايشان به مقامات خاص و مهم در نظام سياسي 
جمهوري اسالمي ايران، تبلور و نمايش معنويت دروني و 
روش اخالقي هيچگونه تظاهر و تفاخري،  در هيچ زمينه 
از ايشان نديديم و همواره، فروتنانه به وظايف خود طبق 
موازين شرعي عمل مي كرد و هيچوقت ادعايي ويژه كه 
نمودار برتري جويي و تفوق طبعي باشد، از او شنيده نشد 
و در طول چهل سال زندگي اجتماعي، سياسي در ايران 
هرگز ولو براي يكبار روش معنوي را زير پا نگذاشت و 
براي خود مزيتي بيشتر از ديگران قائل نشد و متواضعانه 
با همگان خوش رفتاري نمود و از كارهاي مثبت بسياري 
كه در دوران زندگي خود از او به يادگار مانده بود، خود 

سخني به ميان نياورد و حتي در مقابل مخالفان نيز از
خود عكس العمل منفي نشان نداد و اگر اختالف نظري
با يكي از مسئولين داشت ـ كه امري طبيعي است ـ آن
را «رسانه  اي»  نكرد و مثالً با رئيس جمهوري وقت در
تلويزيون و يا مطبوعات، به مقابله برنخاست و در واقع
نماد و مظهر كامل تبلور يك شخصيت نمونه و برجسته

در تراز حكومت اسالمي بود. 
آيت اهللا شاهرودي حتي در موقع حمله ناجوانمردانه
بعضي از «بيماران مجلس» كه مانند ملحدي در شبكه
بي بي سي خبيث كه او را «عراقي» و يا «نجفي» ناميدند،
بجاي مقابله به مثل، فقط به ارائه شناســـنامه خود در
مجلس، توســـط يكي از نمايندگان كه در كنسولگري
ايران در «كربال» صادر شـــده بود، اكتفا نمود و بغض
و كينه اي هم از كساني كه مصداق «في قلوبهم مرض»

بودند، بدل نگرفت...
او حتي براي يكبار هم از شـــهادت سه برادرش،
توسط بعثي ها در عراق، بهره برداري نكرد و با آرامش
كامل و اعتدالي اسالمي به سخنان همگان گوش فرا داد
و به آنچه كه مي توانست در مسير احقاق حقوق عامه

مردم انجام دهد، اقدام كرد.
آيت اهللا شاهرودي حتي موقعيت علمي ـ فقهي خود
را به رخ احدي نكشيد. و با استفاده از اجتهاد نوگرايانه،
در تعديل بعضي از احكام كوشيد و در اين راستا با تكيه
بر عنصر «زمان و مكان» كه مورد عنايت امام خميني
هم بود، توانست حكم «سنگسار» را در قوه قضائيه به
«تعليق» درآورد و هميشه قضات محترم را به رعايت «مّر
قانون» و اتخاذ روش رفق و مدارا، دعوت كرد و حتي
براي رســـيدگي به شكايت كساني كه از حكم بعضي
قضات، شـــكوه داشتند، خود روزي را براي رسيدگي
مســـتقيم به اين شكايات اختصاص  داد و پرونده هاي
مربوطه را بررسي مي كرد تا حقي از كسي در دستگاه

قضا، ضايع نشده باشد.
در يك كالم: آيت اهللا شاهرودي در علم و تقوي،
فقاهت و سياست يك عنصر برجسته و بي نظير بود و
مي توان با قاطعيت و بدون هيچگونه ترديدي باور داشت
و اعالم نمود كه آيت اهللا سيد محمود هاشمي شاهرودي
يك نماد و شخصيت نمونه در تراز حكومت اسالمي و
يك تربيت شده كامل مكتب اسالم و محصولي بي همتا از
«انقالب اسالمي» به شمار مي رفت و اي  كاش كه روش
و منش او الگويي براي همه مســـئولين و همة طالب

حوزه هاي علميه باشد. آمين يا رب العالمين.
در بيمارستان!

... براي انجام يك عمل جراحي، در «بيمارســـتان
دي» تهران بستري بودم كه روزي سر و صداي رفت
و آمـــد زيادي به گوش رســـيد! از اطاق خود بيرون
آمدم. رفت و آمدها و وضع بيمارستان نشان مي داد كه
يكي از شخصيت ها در بيمارستان بستري شده است...
از سرپرستاران پرسيدم چه خبر است؟ گفتند: آيت اهللا
شاهرودي بستري شده است... بالفاصله با همان لباس
بيمارســـتان به سوي اطاق ايشان رفتم، محافظين اجازه
ندادند! گفتم به سيد بگوييد رفيق نجف و بيروت! آمده
است... بالفاصله رخصت داده شد كه داخل اطاق شوم...
در همين زمان جناب آقاي دكتر علي الريجاني رياست
محترم مجلس شـــوراي اسالمي و دو سه نفر از علما
تهران هم براي عيادت ايشان رسيدند كه همگي به گرمي
با استقبال ايشان كه بوضوح ضعيف به نظر مي رسيد،
روبرو شـــدند. آيت اهللا شاهرودي در پاسخ سؤال آقاي
دكتر الريجاني گفت: دو روزي اســـت كه تب و لرز
شديدي همراه با بهم خوردن دستگاه گوارش عارض
شده كه دوستان گفتند در بيمارستان بستري شوم... و
گويا همان عوارض، عالئمي از بيماري اصلي بوده كه
متأســـفانه بموقع تشخيص داده نشد و ايشان را مدتي
طوالني، دچار عوارض نامطلوبي كرد و عليرغم مداوا در
داخل و خارج، سرانجام در نيمه شب 3 دي ماه1397
به رحمت حق پيوست و دوستان و عالقه مندان را در
غم جانكاه، تنها گذاشت و جامعه علمي و حوزه هاي
علميه قم از فيوضات بي شمار ايشان محروم گرديد...

رحمة  اهللا واسكنه في جنته الخاص  لعباده

يادي و خاطراتي كوتاه درباره آيت اهللا سيد محمود هاشمي شاهرودي(ره)

نمادي در تراز نظام اسالمي
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حجت االسالم والمسلمين سيد هادي خسروشاهي

شركت نفت سپاهان در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را با شرايط زير از طريق 
برگزارى مناقصه عمومى تأمين نمايد 
شماره مناقصه :   47- 97 / ش ن س

شـرح مناقصه : خريد پالستيك شـــيرينگ كارتن و پالستيك استرج پالت خطوط 
توليد اتوماتيك

مهلت دريافت اسـناد مناقصه:  از روز دوشنبه مورخ 97/10/10 لغايت  دوشنبه 
97/10/17 از طريق مراجعه به سايت www.sepahanoil.com – قسمت مناقصه 

- مزايده در قبال پرداخت مبلغ اسناد مناقصه
مبلغ اسناد مناقصه : 500،000 (پانصد هزار) ريال

مناقصه گران مى بايســـت مبلغ و نوع ضمانتنامه شركت در مناقصه را به شرح ذيل ارائه 
نمايند . به پيشنهادهاى فاقد سپرده شركت در مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد .
مبلغ تضمين شركت در مناقصه :  50،000،000 (پنجاه ميليون) ريال

نوع تضمين شركت در مناقصه :  رسيد واريز مبلغ تضمين به حساب شركت نفت 
 سپاهان و يا ضمانتنامه معتبر بانكى بدون قيد و شرط و قابل تمديد از سوى شركت نفت سپاهان . 

(درج شناسه ملى و كد اقتصادى شركت  بر روى اسناد فوق الذكر الزامى است )
شماره حساب واريز وجه : حساب شـــماره 341444213 نزد بانك ملت شعبه مستقل 

مركزى
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد . متقاضيان مى توانند 

جهت اخذ مدارك مناقصه به نشانى زير مراجعه نمايند .
نشـانى و تلفن مناقصه گزار :  تهران – ميدان آرژانتين – خيابان خالد اسالمبولى  
نبش كوچه 28 – پالك 92 – دبيرخانه كميسيون معامالت شركت نفت سپاهان تلفن: 

8347-021 داخلى 153
هزينه چاپ آگهى از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .

شركت نفت ســـپاهان در رد يا قبول  يك يا تمام  پيشنهادها  بدون آنكه نياز به ذكر دليل 
باشد مختار است .

آگهى فراخوان مناقصه عمومى نوبت دوم 
 ( دو مرحله اى )

مطابـــق تصميمات مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/07، ســـرمايه 
شركت از مبلغ 16/000 ميليارد ريال به مبلغ 19/700 ميليارد ريال منقسم به 
تعداد 19/700ميليون سهم هزار ريالى با نام عادى از طريق صدور سهام جديد، 

افزايش مى يابد. 
لذا در اجراى ماده 169 اليحه اصالحـــى قانون تجارت، مراتب ذيل را به اطالع 

سهامداران محترم مى رساند:
1. سرمايه فعلى شركت مبلغ 16/000 ميليارد ريال منقسم به 16/000 ميليون 

سهم هزار ريالى با نام عادى است.
2. ميزان افزايش سرمايه 3/700ميليارد ريال و مبلغ اسمى هر سهم هزار ريال مى باشد.

3. افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده و يا آورده نقدى سهامداران انجام 
خواهد شد.

4. كليه ســـهامداران بـــه ازاى هر يك ســـهمى كه دارند حـــق تقدم خريد 
0/23125 سهم را خواهند داشت.

5. ســـهامدارانى كه مايل به اســـتفاده از حق تقدم خود مى باشند، بايد ظرف مدت 
60 روز از تاريخ انتشـــار اين آگهى، مبلغ اسمى سهام جديد خود را به حساب شماره 
5566297652  نزد بانك ملت شعبه مستقل مركزى كد 63529 به نام شركت پااليش 
گاز بيد بلند خليج فارس ( ســـهامى خاص) واريز نموده و در صورت داشتن مطالبات، 

مراتب تمايل خود نسبت به تبديل آن به سهام را كتباً به شركت اعالم فرمايند.
6. در صورت عدم استفاده سهامداران از حق تقدم خود، هيĤت مديره در واگذارى 

سهام باقى مانده به ساير سهامداران طبق مفاد قانون تجارت مختار است.

هيأت مديره شركت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس ( سهامى خاص)

شركت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

آگهى رعايت حق تقدم افزايش سرمايه 
شركت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

 ( سهامى خاص)

آگهي مزايده 
شــركت تعاوني مسكن فرهنگيان شهريار در نظر دارد تعداد دو قطعه زمين تجاري خود را واقع در: شهريار ـ  فاز يك انديشهـ  از طريق مزايده به فروش 
رســـاند. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم و مدارك شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ انتشار اين آگهي به 
دفتر تعاوني واقع در: فاز يك انديشـــهـ  نبش خيابان 8 شـــرقيـ  بن بست رزمنده پالك 128 در تمامي ايام هفته به جز روزهاي تعطيل از ساعت 10 صبح الي 

13 (حداكثر تا مورخ 97/10/27) مراجعه نمايند.

رديف
شماره 
قطعه

متراژ (مترمربع)شرح ملك
قيمت پايه

آدرس ملك
كلي (تومان)متري (تومان)

160
عرصه و عيان (سه باب مغازه ط 

همكف و يك واحد اداري ط يك)
81/560/000/0004/890/000/000

شهريار: فاز يك انديشهـ  خ 8 شرقيـ  
ـ  پالك 128 نبش كوچه رزمنده 

1630/000/000480/000/000قطعه زمين تجاري295
شهريار: فاز يك انديشهـ  نبش خيابان 

13 شرقي

تعاوني مسكن فرهنگيان شهريار 

اطـــالعيــه
 بـــا توجه به تغييرات آيين نامه ايى و هماهنگى با مســـئوالن كانون هاى
 شهرســـتانى به اســـتحضار مى رســـاند مجمع روز چهارشنبه مورخ 
1397/10/12 برگزار نمى گردد و تاريخ جديد متعاقبا اعالم خواهد شد .

هيات مديره كانون توسعه و هميارى مهدهاى كودك 
استان تهران

آگهي دعوت سهامداران شركت صنايع دارويي سالمت بزرگمهر(سهامي خاص)
جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده به شماره ثبت 307732 و شناسه ملي 10103464241

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم، وكال يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي گردد در جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده شـــركت صنايع دارويي سالمت بزرگمهر(سهامي خاص) كه ساعت 10 صبح روز 
يكشنبه مورخ 1397/10/23 به نشاني تهران ميدان ونك، خيابان مالصدرا، تقاطع بزرگراه كردستان، 

پالك60 طبقه چهارم غربي، تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دســتور جلســه:1ـ اســـتماع گزارش هيئت مديره و اظهارنظر بـــازرس قانوني و تصميم گيري 

درخصوص افزايش ســـرمايه2ـ ســـاير مواردي كه رســـيدگي به آنها در صالحيت مجمع عمومي 
هيئت مديره شركت صنايع دارويي سالمت بزرگمهرفوق العاده مي باشد.

مزايده (نوبت اول)
مديريــت آموزش و پرورش منطقه 2 تهــران در نظر دارد واحد 
تجاري شماره 3 واقع در شهرك غرب ابتداي خيابان ايران زمين جنب 
كانون قدس را از طريق مزايده عمومي به اجاره واگذار نمايد عالقمندان 
مي توانند جهت اســـناد و مدارك به واحد پشتيباني اين اداره مراجعه 

نمايند.

«آگهي دعوت»
بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت ايران مشعل (سهامي خاص) به شماره 
ثبت 43614 به شناســـه ملي 10100889740 دعوت به عمل مي آيد كه در 
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/10/27 رأس ساعت 9 

صبح در محل دفتر مركزي شركت حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:1ـ تعيين و انتخاب اعضاء هيأت مديره2ـ حق امضاء

هيأت مديره 

آگهي دعوت
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت ساتراپ پارت  ستون (سهامي خاص) به شماره 
ثبت 947 محالت با شناســـه ملي 10102853324 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده شـــركت كه در ساعت 10 صبح مورخه 97/10/30 در تهران، 
خيابان آزادي، بازار كاوه، ساختمان برجســـاز، بلوك3، طبقه 10، شماره 174 تشكيل 
مي شود حضور به هم رسانند.دستور جلسـه:1. استماع گزارش توجيهي هيأت مديره 

براي افزايش سرمايه.2. تصويب سقف افزايش سرمايه و تعيين مدت زمان انجام آن.
شركت ساتراپ پارت  ستون-هيأت مديره

آگهي دعوت
بدينوسيله از كليه صاحبان ســـهام شركت ساتراپ پارت ستون (سهامي خاص) به شماره ثبت 947 
محالت با شناســـه ملي 10102853324 دعوت به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت كه در ساعت 10 صبح مورخه 97/10/29 در تهران، خيابان آزادي، بازار كاوه، 

ساختمان برجساز، بلوك3، طبقه 10، شماره 174 تشكيل مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:1. استماع گزارش هيأت مديره و بازرس در مورد عملكرد مالي سال 1396. 2. تصويب 
ترازنامه سود و زيان منتهي به پايان سال 1396 شـــركت3. انتخاب اعضاي هيأت مديره براي مدت 
دو ســـال 4. تعيين روزنامه كثيراالنتشار ناشر آگهي هاي شركت5. انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 

شركت ساتراپ پارت  ستون-هيأت مديره شركت براي سال مالي 1397

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت ذوب روي تال 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 259068 و شناسه ملي 10102992195
بدينوسيله از كليه صاحبان ســـهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل 
مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده كه رأس ســـاعت 10:00 روز 
دوشـــنبه مورخ 97/10/24 در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد حضور 

به هم رسانند.
هيئت مديره دستور جلسه:ـ افزايش سرمايه 

آگهي مزايده اجاره (مرحله دوم)
شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي 

در نظر دارد فضاي كافي شـــاپ واقع در هتل جهانگردي 

شمشك را از طريق مزايده اجاره، واگذار نمايد. متقاضيان 

محترم حداكثر 7 روز پس از انتشـــار آگهي مهلت دارند 

پيشنهادهاي خود را ارســـال و جهت دريافت اطالعات 

و اســـناد مزايده با شماره تلفن  26526260ـ021تماس 

حاصل نمايند.

آگهي مزايده عمومي
مؤسسه خدمات رفاهي كشــتيراني جمهوري اسالمي 

ايران در نظر دارد نسبت به فروش يك باب مغازه به متراژ 90/91 

مترمربع داراي ســـند مالكيت متعلق به خود؛ واقع در تهرانـ  

خيابان پاســـداران ـ  خيابان ســـاقدوش ـ خيابان نداـ  مجتمع 

مسكوني ساحل به باالترين پيشنهاد اقدام نمايد.

متقاضيـــان مي توانند جهت بازديد و دريافـــت اوراق مزايده از 

ســـاعت 9:00 لغايت 16:00 به مدت 10 روز كاري از تاريخ درج 

آگهي به آدرس اين مؤسســـه واقع در لويزان، شـــيانـ  ميدان 

شهيد طجرلوـ  مجموعه فرهنگي رفاهي ورزشي كشتيراني ج.ا.ا 

مراجعه و يا با شماره تلفن 72415434 تماس حاصل نمايند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت الميران (سهامي عام) 
براي سال مالي منتهي به 1397/06/31

( به شماره ثبت14347 و شناسه ملي 10100537713)
بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت الميران (ســـهامي عام) دعوت مي شود جهت 
شـــركت در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شـــركت كه رأس ساعت 10 صبح روز 
يكشنبه مورخ 1397/10/23 در محل شـــركت الميران واقع در تهران خيابان خاوران 
نرســـيده به سه راه افسريه جنب پمپ بنزين دوم پالك 194 تشكيل مي گردد، حضور به 
هم رسانند. بديهي است چنانچه تاريخ مذكور با تعطيلي رسمي مواجه شود جلسه مجمع 

در اولين روز اداري پس از آن تشكيل خواهد گرديد.
دســتور جلسه:1ـ اســـتماع گزارش هيات مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني 

شركت درخصوص عملكرد ســـال مالي منتهي به 1397/06/31. 2ـ بررسي و تصويب 
صورت هاي مالي و تقسيم سود سهام ســـال مالي منتهي به 1397/06/31. 3ـ انتخاب 
حســـابرس مســـتقل و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل) براي ســـال مالي منتهي به 
1398/06/31. 4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت.5ـ تنفيذ 
معامـــالت ماده 129 اصالحيه قانون تجارت.6ـ ســـاير مواردي كه در صالحيت مجمع 

عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مي باشد.
هيأت مديره شركت الميران (سهامي عام)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام 
شركت توسعه كشت و صنعت ملي(سهامي خاص)

 به شماره ثبت 289216 به شناسه ملي 10700036205
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شـــركت توسعه كشت و صنعت ملي 

(سهامي خاص) به شماره ثبت 289216 رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 

مورخـــه 1397/10/26 در محل تهران، بلوار نلســـون ماندال، بلوار گل آذين 

پالك 11 طبقه سوم، واحد 9 تشكيل مي شود از كليه سهامداران محترم دعوت 

مي شود با در دست داشـــتن اصل اوراق سهام و كارت شناسايي و يا وكالتنامه 

معتبر در جلسه مجمع حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1ـ تنفيذ صورتجلسه شماره 9 مورخ 1397/9/10 هيات مديره شركت توسعه 

كشت و صنعت ملي(تعيين سمت اعضاي هيات مديره) 

2ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد

هيات مديره

آگهي دعوت شركت توليدي آريا محور سهامي خاص
 به شماره ثبت 53363 و شناسه ملي 10100984947

بدينوســـيله از كليه ســـهامداران شركت فوق دعوت مي شـــود تا در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده كه ســـاعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/11/6 و 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه ســـاعت 11 صبح روز شنبه مورخ 
1397/11/6 در محل دفتر مركزي به آدرس: تهـــران، بلوار ميرداماد، پالك 
133، بلوك 2، طبقه اول واحد 6 كدپستي: 1911615815 تشكيل مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

مجمع عمومي فوق العاده
ـ نقل و انتقال سهام

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:
1ـ انتخاب بازرسين

2ـ انتخاب و تعيين سمت اعضاي هيات مديره
3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
هيات مديره4ـ  تعيين وضعيت حق امضاء

آگهي حق تقدم 
آگهي حق تقدم افزايش سرمايه شركت كاغذسازي كهريزك (سهامي خاص) به شماره ثبت 5786 و شناسه ملي 10100284995

با عنايت به اختيارات تفويض مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/06/31 به هيئت مديره كه مقرر گرديد به سرمايه 
شركت از مبلغ 76,885,000,000 ريال به مبلغ 600,000,000,000 ريال منقسم به 60,000 سهم 10,000 ريالي 
بـــا نام از محل تجديد ارزيابي دارايي ها افزايش يابد. لذا در اجراي ماده 166 و 169 اليحه اصالحي قانون تجارت مراتب 
جهت اطالع  سهامداران آگهي مي گردد لذا سهامداراني كه مايل به استفاده از حق تقدم خريد سهام مي باشند به ازاي هر 
يك سهم خود حق تقدم خريد يك سهم جديد را خواهند داشت و مي بايست ظرف مدت 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهي 
نســـبت به تسليم درخواست و مدارك خود به دفتر هيئت مديره واقع در تهرانـ  خيابان آزادي ـ  خيابان رودكي شمالي 
ـ  پالك 3 كدپستي 1457894653 اقدام و در مقابل رسيد دريافت نمايند. بديهي است در صورت عدم استفاده از حق 

تقدم در مهلت مقرر هيئت مديره اجازه دارد سهام باقيمانده را به ساير سهامداران يا متقاضيان واگذار نمايد.
ـ  سهامي خاص  هيئت مديره شركت كاغذسازي كهريزك 

وم
ت د

وب
ن

آگهي فراخوان مالكين محترم اراضي امام زاده قاسم
(نوبت سوم)

بدينوسيله به اطالع مالكين محترم پالك هاي ثبتي 4057 و 7/814 از اراضي 
امام زاده قاسم مي رساند جهت تعيين تكليف وضعيت ملك خود شامل افراز و 
تفكيك و ميخ كوبي و انجام مراحل قانوني پيش رو خواهشمند است با تلفن: 

2020350ـ0919 تماس حاصل نمائيد.
جمعي از مالكين اراضي امام زاده قاسم

آگهي مزايده نوبت دوم
شركت صنايع كاشي و سراميك سينا(سينا كاشي) در نظر دارد برخي اقالم مازاد خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند( سپرده 

مربوط به هر مورد مشخص گرديد)

شرح كاال و مبلغ سپردهرديفشرح كاال و مبلغ سپردهرديف

قطعات tgv مبلغ سپرده 120 ميليون ريال9قطعات پرسـ  مبلغ سپرده 450 ميليون ريال1

قطعات متفرقهـ  مبلغ سپرده 600 ميليون ريال10قطعات خط لعابـ  مبلغ سپرده 240 ميليون ريال2

قطعات مربوط به روتوكالرـ مبلغ سپرده 150 ميليون ريال11قطعات سورتـ  مبلغ سپرده 350 ميليون ريال3

موتورها و گيربكس ها و قطعات مربوطهـ  مبلغ سپرده 650 ميليون ريال12قطعات كورهـ  مبلغ سپرده 100 ميليون ريال4

قطعات پمپـ  مبلغ سپرده 170 ميليون ريال13قطعات تهيه بدنهـ  مبلغ سپرده 40 ميليون ريال5

قطعات الكتريكيـ  مبلغ سپرده 70 ميليون ريال14قطعات استاندارد مكانيكيـ  مبلغ سپرده 850 ميليون ريال6

قطعات بالميلـ  مبلغ سپرده 1 ميليون ريال15سنگ هاي الماسهـ  مبلغ سپرده 700 ميليون ريال7

قطعات ليفتراكـ  مبلغ سپرده 6 ميليون ريال8

محل بازديد و دريافت اسـناد: كارخانهـ  ســـاوه شهر صنعتي كاوهـ  
خيابان نهم واحد اداري

تاريـخ بازديد و تحويل اسـناد: از تاريخ 1397/10/12 لغايت تا پايان 
وقت اداري 1397/10/21

بازگشايي اسناد: تاريخ 1397/10/22 از ساعت 10 صبح در محل كارخانه
شـرايط و نحوه پرداخت ثمن معاملـه: به صورت نقدي و همزمان با 

تحويل كاال
الزم به ذكر است اموال به صورت سالم و استفاده نشده مي باشد.

كليه هزينه هاي مربوط به برگزاري مزايده(هزينه آگهي، كارشناســـي و %9 
عوارض و ماليات برارزش افزوده) به عهده برنده يا برندگان مزايده مي باشد.

تلفن هاي تماس: 15ـ42342811ـ086 داخلي 259 
شركت در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سرمايهگذاريشاهد
بانك خاورميانه

كشتوصنعتچينچين
گروه صنعتي پاكشو

كارخانجاتقندقزوين
سيمانخزر

معدنيدماوند
فرآوردههايتزريقيايران

موتوژن
ليزينگايران

گروه دارويي سبحان
سراميكهايصنعتياردكان

گلتاش
سيمانشاهرود

پشمشيشهايران
نفت سپاهان

داروسازيجابرابنحيان
سرمايه گذاري پارستوشه

سرمايه گذاري شفادارو
سبحان دارو

داروسازي زاگرس فارمدپارس
بانكاقتصادنوين

سيمانشمال
ذغالسنگنگينطبس

بينالملليتوسعهساختمان
خوراكدامپارس

سيماناصفهان
سپنتا

كمباينسازيايران
سيمانخاش

سختآژند
سيماندورود

فوالدخوزستان
الكتريكخودروشرق

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
همكاران سيستم

شهد
سرمايه گذاري دارويي تامين

سرمايهگذاريتوسعهملي
كنترلخوردگيتكينكو

لبنياتپاك
شيشههمدان

پتروشيميفناوران
شيميداروئيداروپخش

ايرانمرينوس
بانككارآفرين

سيمانمازندران
لولهوماشينسازيايران

ليزينگ ايرانيان
گروه دارويي سبحان

خدماتانفورماتيك
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

مهندسينصيرماشين
معدنيوصنعتيچادرملو

به پرداخت ملت
فرآوردههايتزريقيايران

فوالدخراسان
دشتمرغاب

بانك خاورميانه
نساجيبروجرد

داروييلقمان
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

توسعهمعادنوفلزات
صنعتيآما

سرمايهگذاريبهمن
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

سيمانسفيدنيريز
داروييرازك

سازهپويش
كاشيوسراميكحافظ

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
صنعتيبهشهر

نوردآلومينيوم
داروسازياسوه

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
سرمايهگذاريمليايران

پتروشيمي مبين
كارخانجات توليدي شهيدقندي

صنايع سيمان دشتستان
دودهصنعتيپارس

سبحان دارو
داروسازيروزدارو

توليديكاشيتكسرام
سيمانآرتااردبيل

سرمايهگذاريبوعلي
بيسكويتگرجي

نفتبهران
پارسسويچ

آلومينيومايران
گسترش نفت وگازپارسيان
گسترش نفت وگازپارسيان

مخابرات ايران
سيمانبجنورد

پرداخت الكترونيك سامان كيش
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

فوالداميركبيركاشان
لنتترمزايران

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
تكنوتار

شركت ارتباطات سيارايران
ايراندارو

سرمايه گذاري اعتبارايران
توسعهمعادنرويايران

صنايع پتروشيمي خليج فارس
دادهپردازيايران

داروسازيزهراوي

پتروشيمي جم
بانك پاسارگاد

داروپخش(هلدينگ)
سيمانقائن

كارتنايران
داروسازيكوثر
داروسازيامين

سيماناروميه
فروسيليسايران

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
قندلرستان

مهركامپارس
سيمان كردستان

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
پتروشيمي جم

س.صنايعشيمياييايران
آبسال

شكرشاهرود
قنداصفهان

قندمرودشت
كويرتاير
الميران

معادنمنگنزايران
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

كشتوصنعتپياذر
بانك سينا

سيمان فارسنو
سرمايه گذاري پرديس
صنايعخاكچينيايران

فنرسازيزر
فرآوردههاينسوزپارس

بانك تجارت
كاشيپارس

سيمانتهران
گروه مپنا(سهامي عام)
صنايعكاغذسازيكاوه

افست
بانك صادرات ايران

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
كاشيسعدي

سرمايه گذاري خوارزمي
سالمين

فراوردههاينسوزايران
بانكپارسيان
بيمه پارسيان

صنايعريختهگريايران
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

پارسخزر
قندنيشابور

پست بانك ايران
قندثابتخراسان

توليدي چدن سازان
گلوكوزان

المپپارسشهاب
صنايعجوشكابيزد

صنايعالستيكيسهند
كارت اعتباري ايران كيش

بهنوشايران
بيمه ما

نيرومحركه
بانك ملت

سيمانشرق
سيمانغرب

بيمه البرز
كاشيالوند
قندهكمتان

سرمايهگذاريآتيهدماوند
كابلالبرز

گروهصنعتيبارز
بيمه آسيا
جامدارو

سيمانداراب
بينالملليمحصوالتپارس

پمپسازيايران
فرآوردههاينسوزآذر

سيمانصوفيان
داده گسترعصرنوين-هايوب

صنايعآذرآب
ايرانياساتايرورابر

سيمانسپاهان
سرمايهگذاريمسكن

بيمه دانا
كربنايران

تجارت الكترونيك پارسيان
پتروشيمي شازند

ماشينسازياراك
نوسازيوساختمانتهران

كشاورزيودامپروريمگسال
لعابيران

سيمانهگمتان
سرمايهگذاريصنعتومعدن

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
ايرانتاير

پگاهآذربايجانغربي
پارسدارو

كارخانجاتداروپخش
گروهصنعتيسپاهان

سيمانبهبهان
البرزدارو

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
حملونقلتوكا

سرمايه گذاري ساختمان ايران
ليزينگخودروغدير

ايرانارقام
توسعه معدني وصنعتي صبانور

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

پتروشيمي پارس
تايدواترخاورميانه
سرمايهگذاريسپه

آلومراد
صنايعكاشيوسراميكسينا

صنايعشيمياييفارس
كالسيمين

پالسكوكار
گروه توسعه صنعتي ايران

عمرانوتوسعهفارس
توسعهشهريتوسگستر
آسان پرداخت پرشين

كيميدارو
سيمانفارسوخوزستان

سرماآفرين
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

سيمانفارس
پااليش نفت تبريز

سيمانايالم
پتروشيميآبادان
سيمان خوزستان

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

سرمايهگذارينيرو
پااليش نفت اصفهان

ليزينگ رايانسايپا
داروسازيسينا

ايرانترانسفو
مهندسينصيرماشين

معدني وصنعتي گلگهر
بيمه ملت
مارگارين

سايپا
داروسازيابوريحان

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

پارسمينو
محورسازانايرانخودرو

داروسازياكسير
پتروشيمي پرديس

مليصنايعمسايران  
گروهبهمن

سرمايهگذاريسايپا
توليديمهرام

ماشينسازينيرومحركه
لبنياتكالبر

گروهصنايعبهشهرايران
ليزينگصنعتومعدن

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
توليدمواداوليهداروپخش

واسپاري ملت
تامينماسهريختهگري

داروسازيابوريحان
باما

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
تامين سرمايه اميد

پتروشيمي فجر
پتروشيميخارك

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
پارسالكتريك

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
رادياتورايران

تراكتورسازيايران
سيمانكرمان

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
نيروكلر

فوالدمباركه اصفهان
شيشهوگاز

قطعاتاتومبيلايران
ايرانخودرو

فوالدكاوه جنوب كيش
كمكفنرايندامين

حفاري شمال
آهنگريتراكتورسازيايران

فوالدخوزستان
پااليش نفت تهران
فوالدآلياژيايران

فرآوريموادمعدنيايران
ايركاپارت صنعت
رينگسازيمشهد

توليدمحورخودرو
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

پتروشيميشيراز
پارسخودرو

مسشهيدباهنر
مليسربورويايران

پااليش نفت بندرعباس
گروه دارويي بركت

زامياد
گروه دارويي بركت

چرخشگر
گروهصنعتيبوتان

پاكسان
سيمانهرمزگان

نيروترانس
ريختهگريتراكتورسازيايران

فنرسازيخاور
موتورسازانتراكتورسازيايران

صنايعشيمياييسينا
سايپاشيشه

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
معدنيامالحايران

سايپاآذين
داروسازيفارابي

درخشانتهران
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

32103
4339
2132
4252
3720
3104
7606

1102
2990
1799
2075

15301
3660
1474
2737
4413

5911
13919
3600
3750
3998
1171
2070
1155
7205
1357

17770
6841
1926

6597
2400

3240
1374
5500
1330
4121

2689
4450
7350

12402
2833
1074
887

35853
1460
1815

1475
1334

1917
5552

1140
4230
6750
8561
1700
1599
7410

34900
2660
5600
6811

2565
3800

3475
883

5635
4770
6402
1790

2582
3509
1388
2730
4502
8500
4805
2341

26850
1615
1928

2646
4079

5558
936

7520
4205

10003
1411

1077
1415
1670
8412
10900
7381
4350

3434
3660

3634
14997

2600
6846

21870
3530
6999

7067
12

-287
-17
-26
-40

-73
-137

-11
-16

-47
3

-10
-230

-91
-59
-52
-110

-311
-261

-21
-55
-71
-21
-17
-14

-148
-29

-439
-189

-16
-110
-52
-82
-37
-52
-27
-36
-22
-55
-93

-365
-57
-26
-21

-1886
-30
-25

2
-25
-16

3
-22
-90

36
-139
-38
-22

-114
-1005

-54
-38
-100

3
-6

-132
-22

-122
-119

-138
-12

-107
-105
-33
-41

-166
-156
-130

-91
-458

-42
-57
-37

-107
-278

-29
-211
-122

-330
-34
-42
-30
-67

-241
-285
-388

-129
-78

-175
-85

-268
-97

-208
-756
-184

-364
-371
-146

10600
1368

10944
10050

15328
1936
2970
3121

6972
2683
6705
2431
1048

12149
12236
4566
3550
2968

13389
5829
5000

8816
6084

915
4754

1041
5347

1551
16457

1284
5878

1650
7613
1590

5640
2957
5259
1281

11259
2043
1098

6881
11140
1163
1306
1639
1676
16000
4673

1805
3857
4500
12100
4922
7704
3204
2966
4760
1828
2190

2665
938

4700
1053
3612
10150
1891

2362
3500
1757
9500
1707
3280
2700
2130

2303
6760
2440
2769

974
917

2190
11980
2490

4785
1177
2580
4292
2389
2573
1230

1836
3758

2180
10721

7000
4570

24081
4465

1900
1700
2969
1490

3220
4631
4399

9600
369
521

478
729

92
141

148
332
127
319
115
49

578
437
217
169
141

637
277
199
419
289
43

226
49

254
73

783
61

279
74

361
38

142
140
250

61
536

97
51

327
447

55
62
78
79

139
222
35

183
175
511

234
366
152
113
226

43
88
86
16

114
50
90
17
45
76
65
83
79
40
61

114
57

-48
40
40
52

9
14
69

401
42
70

9
17

128
47
20
26
26
70

-15
224

80
55

373
67
14
14
40

7
27

6
138

1147
2630

10812
21650

7160
2901

20400
5601

5665
895

1575
2889
9650
1490

4724
26200

5210
2900

3680
2418
9440
2298
1323
5450

919
7500
6041

37000
930

9017
2329
1149
8700
1870
1367
5535

10554
5721
1840

11367
1600

3300
44000

4049
8160
1650
1645
4215
1148
2771

11450
6000

3420
4821

13420
7030
8722

13049
2566
3731
1913

14096
4500
2600
1163
2131

13901
10110

18684
5573
11100
3400
2441
6330
2099
1924
8180
2680

2477
7729
3570
2120
1850

6777
1535
5000

14020
5279
3034
4165
4150
2261
6260

15500
4480
10550
5273
2837
3700

18902
1750

2667
4423
4520
3158

14707

15
64

-363
140
103

-73
296

-1
269

11
6

24
-37
-21

-54
9

53
4

13
17

138
30

-16
-86

10
207
193
197

4
-264

4
-23

44
-4
-2
50

-165
-54

34
-73

-3
1

122
56
97

-16
-33

1
-2
43

-21
155

2
-82
184

-63
32

621
0

176
10

-741
0
4
2

-59
-202
-112

-479
-293
-584

-3
-31

-123
-1

-12
18

6
-130

-50
-3
-6

-20
-355

11
-20
-60

-88
-26

-7
-22

-6
69
10

-22
-520
-86
-17

20
-95

-2
-140

0
-61
-3

-107

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

يك كارشـــناس بازار ســـرمايه، اقبال فعاالن بازار سرمايه به اوراق با 
درآمد ثابت را رو به افزايش دانســـت و گفت: آمارها حكايت از آن دارد 
كه اكثر صندوقهاى بزرگ در حال افزايش ســـهم بوده و اقدام به تمديد 

فعاليت خود كردهاند. 
 معصومه طهمورســـى در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)  
اظهار داشـــت:  با وارد شـــدن بازار به روند نوسانى، گزارشهايى از ورود 
سرمايه بسيارى از سرمايهگذاران بازار سهام، به سمت بازار اوراق با درآمد 
ثابت مىرسد افزايش تقاضا در اين بازار، سبب شده كه نرخ اوراق با درآمد 

ثابت از جذابيت نسبتا قابل قبولى برخوردار باشد.
وى افزود: با حجم فعلى نقدينگى در كشـــور و شـــناختهتر شـــدن 
صندوقهاى بادرآمد ثابت براى مردم، آمارها نشان مىدهد كه اكثر صندوقهاى 
بزرگ، در حال افزايش سهم بوده و فعاليت هاى خود را تمديد كردهاند.

طهمورســـى با اشـــاره به اينكه در آينده بسيار نزديك شاهد بزرگتر 
شدن بازار بدهى هستيم، بيان كرد: اين نشان دهنده حجم بزرگ نقدينگى 
در كشور است و به دليل اينكه بانكها قادر به جذب همه اين نقدينگى 

نيستند، بخش بزرگى از آن در صندوقها جمع آورى مىشود.
به گفته كارشناس بازار سرمايه، اعتماد مردم عادى به صندوقها روز 
به روز بيشتر از قبل مىشود؛ گواه مساله هم اين است كه در گذشته وقتى 
بازار سهام افت مىكرد، شايد فقط نقدينگىهاى حاضر در بازار سرمايه به 
اين صندوقها وارد مىشد، اما امروز صندوقها، جداى از منابعى كه از سبد 
سهام سرمايهگذاران به آنها منتقل مىشوند، توانستهاند بخشى از نقدينگىهاى 

سطح جامعه را هم به خود جذب كنند.
طهمورسى در تشريح رشد بازار بدهى در مدت اخير بيان كرد: وقتى 
افزايش نرخ قيمت آنها رخ داده است، نشان مىدهد كه بازار بدهى تا چه 
ميزان رشد كرده است.وى در ادامه افزود: چهار ماه پيش اگر كسى اوراقى 
داشت، حتى اگر نرخ 25 تا 26 درصد هم به وى ارائه مىشد، از آن خارج 
مىشد، اما درحال حاضر شرايطى پديد آمده كه اوراق با نرخ 22 تا 22/5

درصد هم باقى نمىماند با اينكه در ماههاى گذشـــته 4 تا 5 درصد نرخ 
بازدهى اوراق پايين آمده، اغلب صندوقها اذعان دارند كه در مدت اخير 
تقاضا در بازار افزايش پيدا كرده است.طهمورسى خاطرنشان كرد: دولت هر 
روز اوراق مختلفى را به پيمانكاران مىدهد و حالت طبيعى اين است كه 
بايد با افزايش عرضه، نرخها كاهش يابد، اما در اين مدت به حدى سقف 
صندوقها و افزايش منابع نقدينگى در آنها باال رفته و تقاضا براى اوراق زياد 
شده كه نه فقط قيمت اوراق كاهش نيافته، بلكه بسيار باال رفته و سرمايه 

گذار حاضر است اوراق را با بازدهى كمترى هم خريدارى كند.

اقبال بازار سرمايه به اوراق

 با درآمد ثابت

بازار ســــهام در برابر ريسك هاى سيستماتيك بيش 
واكنشــــى داشته است، بر همين اساس بازار هم اكنون در 
ســــطوح جذاب سرمايه گذارى، ميزبان نقدينگى هاى تازه 
است.پويان دارابى مديرعامل شركت سرمايه گذارى صنعت 
بيمه در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، با اشاره 
به فاصله گيرى شــــاخص كل از ســــطوح حمايتى گفت : 
هفته گذشته، نفت در بازارهاى جهانى كف حمايتى خود 
را تشــــخص داد و در حــــال حاضر روند صعودى را در 
پيش گرفته اســــت همچنين بازار داخلى ارز توانســــت در 
مدت مزبور در مســــير پايدارى حركت كند، اين دو عامل 
بر عملكرد شركت هايى كه فرايند صادراتى داشتند تاثيرات 

مثبتى بر جاى گذاشت.
وى در ادامه بيان كرد: غير از اين موارد، تغيير در سيستم 
مالى برخى صنايع بورسى از اهميت بسيارى برخوردار بود. 
به عنوان مثال، اصالح ساختار مالى بانك ها و انتشار صورت 
هاى مالى جديد هم توانست سهامداران را به سمت خريد 
ترغيب كند از سوى ديگر در صنايعى مانند خودرو نيز در 
بخش عملياتى تغييرات روى داد كه مى تواند در تصميمات 

سرمايه گذاران اثرگذار باشد. 
دارابى در ادامه افزود: در شــــرايط كنونى شركت هاى 
صادرات محور نيز توانسته اند راهكار هاى الزم براى مقابله 
با تحريم ها را پيش بينى كنند و فرايند هاى صادراتى را بار 
ديگر در پيش بگيرند اين موضوع هم نكته بسيار مثبتى است 

كه در روند كنونى بورس تهران موثر مي باشد.

مديرعامل شركت سرمايه گذارى صنعت بيمه با اشاره 
به بيش واكنشى بورس نسبت به ريسك هاى سيستماتيك 
بيان كرد: به نظر مى رســــد در روند اصالحى چند هفته 
اخيــــر، بورس تهران واكنش هاى الزم را به عواملى چون 

تحريم ها و افت قيمت هاى جهانى نشان داده است.
وى در ادامه تصريح كرد: ســــهامداران طى اين مدت 
آســــيب هاى احتمالى بر روند فعاليت هاى شركت ها را 
در نظر گرفتند و پرتفوى خود را بر اساس اين ريسك ها  

روزآورى كرده اند.
كارشــــناس بازار افزود: در چند روز اخير شاهد رشد 
ارزش معامالت بورس بوده ايم، بطوريكه در يك روز ارزش 
معامالت از مرز يك هزار و 200 ميليارد تومان عبور كرد.

اين موضوع نشان از آن دارد كه بازار بار ديگر انتقال 
حجم قابل توجه اى از نقدينگى هاى ســــرگردان را تجربه

 مى كند.دارابى همچنين بيان كرد: قيمت ها براى سرمايه 
گذارى در بورس قابل قبول است، عالوه بر اين در شركت 
هاى بنيادى نســــبت قيمت به درآمد، كاهش قابل توجهى 
داشته و اين بر جذابيت سرمايه گذارى در اين صنايع افزوده 
است. كارشناس مالى به اثر مستقيم قيمت جهانى نفت بر 
بازار ســــهام گفت: بازار سهام ايران، بازار باهوشى است و 
از كوچكترين ســــيگنال ها استفاده مى كند. در اين شرايط 
اگر شاهد رشد قيمت جهانى نفت حتى بين بازه 50 تا 60

دالر باشــــيم، اين موضوع مى تواند صنايع مرتبط را تحت 
تاثير قرار دهد.

مدير عامل سمات با بيان اينكه 
ســـهام عدالت به مثابه يك شركت 
ســـرمايه گذارى عمل خواهد كرد، 
افزود: ســـامانه سجام درگاه ورودى 
مردم براى خدمات ســـهام عدالت 
خواهـــد بود.به گزارش فارس، مدير 
عامل شركت سپرده گذارى مركزى و 
تسويه وجوه پيرامون آخرين اقدامات 
براى آزاد سازى سهام عدالت گفت: 
در حالى طى 12 سال اخير در مورد 
سهام عدالت نظر داده شده كه اكنون 
بايـــد كارى عملياتى براى آن كرد. بر 
اساس اليحه اى كه دولت به مجلس 
ارائه كرده،  آزاد سازى سهام عدالت از 
طريق حذف شركتهاى سرمايهگذارى 
استانى و ايجاد صندوقهاى سرمايه 
گـــذارى قابل معامله(ETF) در بازار 

سرمايه انجام خواهد شد.
حســـين فهيمى افزود: بر اين 
اســـاس بين شـــش تا 10 صندوق 
 (ETF)ســـرمايهگذارى قابل معامله
تخصصى ايجاد مىشـــود كه سمات 
بر مبناى اين فرايند اقدام به تســـت 
و توســـعه بستر الكترونيك كرده كه 
مشموالن سهام عدالت بتوانند از طريق 
سامانه سجام خدمات مورد نظر خود 
را دريافت كنند بنابراين سامانه سجام 
درگاه ورودى مـــردم براى خدمات 
سهام عدالت خواهد بود. وى با بيان 
اينكه سازمان خصوصى سازى متولى 
دريافت و تســـهيل اطالعات صحيح 
مشموالن سهام عدالت است، اضافه 
كرد: در خصوص سهام عدالت مشكل 
دريافت اطالعات ناسالم يا به اصطالح 
ناپاك را نخواهيم داشـــت زيرا هم 
اكنون حســـابهاى بانكى و هويت 
مشموالن اين سهام مشخص بوده و 
از اينرو در انتقال اطالعات از سازمان 

خصوصى ســـازى به شركت سپرده 
گذارى مسير آســـان ترى خواهيم 

داشت.
خصوصى ســـازى اما بايد اين 
اطالعات را در سمات ثبت كند تا به 
اين ترتيب سهام عدالت آماده معامله 
شـــده و فعاليتهاى پس از معامله و 
ريجيسترى آن عملياتى شود.فهيمى 
پيرامون اينكه چرا سهام عدالت بدون 
واسطه به مردم واگذار نمىشود، گفت: 
درصد قابل توجهى از مشموالن سهام 
عدالت شـــامل افراد حرفه اى بازار 
سرمايه نمىشوند و يا قادر به تحليل 
صورتهاى مالى شركتها نيستند.

بهترين گزينه در اين زمينه سبدى از 
سهام شركتهايى است كه بر روى آن 
واحدهاى سرمايه گذارى را ايجاد و 
مديران حرفهاى تحت نظارت سازمان 
بورس آنـــرا مديريت كنند.وى ادامه 
داد: سهام عدالت از دو بخش مختلف 
شامل ساماندهى سهام عدالت و اينكه 
چه كسانى و به چه ميزان و از سهام 
چه شـــركتهايى به عنوان سهامدار 
شناخته مىشوند تشكيل مىشود كه 
نظـــارت بر اين فرايند در صالحيت 
سازمان خصوصى سازى است.سمات 
اما مأمور آزاد ســـازى سهام عدالت 
از طريق دريافت اطالعات شفاف و 
درست است تا بتوان اين سهام را قابل 
معامله كرد سهام عدالت مشموالن در 
واقع داخل واحدهاى سرمايه گذارى 
يا به اصطالح يونيتها خواهد بود و 
طبيعى اســـت كه در صورت فروش 
ســـهام عدالت اين واحدها را هم از 
دست خواهند داد.مدير عامل سمات 
با بيان اينكه سهام عدالت به مثابه يك 
شركت سرمايه گذارى عمل خواهد 
كـــرد، افزود: به جاى شـــركتهاى 

ســـرمايه گذارى استانى، پرتفويى از 
دارايىهاى آنها در قالب نهاد حقوقى 
به نام صندوق ســـرمايه گذارى قابل 
معاملـــه ايجاد و در مقابل مالكان اين 
صندوقها واحدهاى سرمايه گذارى 

دريافت مىكند.
وى در برابر اين پرســــش كه 
آيا مشــــموالن سهام عدالت مىتوانند 
در افزايش سرمايه شركتهاى سرمايه 
پذير اين سهام شركت كنند، گفت:مدير 
صندوقهاى ســــرمايه گذارى سهام 
عدالت به نيابت و وكالت از سهامداران 
سهام عدالت در برنامه افزايش سرمايه 
شــــركت خواهد كرد بر حسب اتفاق 
يكــــى از مزيتها اين روش رهايى 
مشــــموالن سهام عدالت از گرفتارى 
افزايش ســــرمايهها و قرار دادن بار آن 
بر دوش مديران صندوقهاى سرمايه 
گذارى اســــت بــــه اين ترتيب مدير 
صندوق مختار خواهد بود كه آيا حق 
تقدمها را بفروشد يا در افزايش سرمايه 
شركت كند.فهيمى تصريح كرد: اينكه 
مالك واحدهاى سرمايه گذارى ممتاز 
صندوقهاى قابل معامله سهام عدالت 
چه اشخاصى هستند را بايد مجلس 
شوراى اسالمى از طريق كميسيونهاى 
خود از جمله كميسيون ويژه اصل 44
قانون اساسى بررسى و تبيين نمايد.

بورس، ميزبان نقدينگى تازه نفس

درگاه ورودى براى ارائه خدمات سهام عدالت
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آگهى تغييرات شركت پيشرو كاغذ نگار پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 13109 و شناسه ملى 14004454026

آگهى تغييرات شركت تالشگران تامين آتيه شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 11173 و شناسه ملى 10660111969

آگهى تغييرات شركت پيشرو كاغذ نگار پارس شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 13109 و شناسه ملى 14004454026

آگهى تغييرات شركت قزل آزاد گيالن شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 772 و شناسه ملى 10720108276

آگهى تغييرات شركت مينا كان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1836 و شناسه ملى 10360035530

آگهى تغييرات شركت پاياب سازه خاوران شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 11074 و شناسه ملى 10240137606

آگهى تغييرات
 شركت مهندسى پزشكى ابزار الكترونيك نيشابور شركت

 با مسئوليت محدود به شماره ثبت 3359 و شناسه ملى 10861240659

آگهى تغييرات شركت بنا سازه ايشيخلى يول سهامى خاص 
به شماره ثبت 11906 و شناسه ملى 14004665457

آگهى تغييرات شركت مينا كان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1836 و شناسه ملى 10360035530

آگهى تغييرات
 شركت توليدى كارخانه آرد الماس گلستان شركت 

سهامى خاص به شماره ثبت 49 و شناسه ملى 10700006142

آگهى تغييرات شركت تالشگران تامين آتيه شركت
 سهامى خاص به شماره ثبت 11173 و شناسه ملى 10660111969

آگهى تغييرات شركت توليدى يدكى موتور ايران
 سهامى خاص به شماره ثبت 2964 و شناسه ملى 10100824694

آگهى انتقالى شركت توليدى تجهيزات ايمنى راهها 
سهامى خاص به شماره ثبت 3107 و شناسه ملى 10100207117

آگهى تغييرات شركت صنعت پالستيك بانى نو شركت
 سهامى خاص به شماره ثبت 1435 و شناسه ملى 10100511951

آگهى تغييرات شركت صنعتى و پژوهشى زركام شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 2312 و شناسه ملى 10184003446

آگهى تغييرات 
شركت توليدى و بازرگانى آسيالنت سهامى خاص
 به شماره ثبت 869 و شناسه ملى 10480047356

آگهى تغييرات شركت شهرساز شايگان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 17581 و شناسه ملى 10861941411

آگهى تغييرات شركت گروه توسعه صنعتى و پژوهشى زر شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 2818 و شناسه ملى 14003793099

آگهى تغييرات شركت صنايع پالستيك ماديران 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 3980

و شناسه ملى 10320891782

آگهى تغييرات شركت زرين تدبير سلولز(سهامى خاص)
به شماره ثبت 7644 و شناسه ملى 14006234200

آگهى تغييرات 
شركت تجهيزات برقى كاوه سهامى خاص به شماره ثبت 

7650 و شناسه ملى 14006248627

آگهى تغييرات شركت شاهدژ نيروى ساحل سهامى خاص به 
شماره ثبت 195 و شناسه ملى 10760044157

آگهى تغييرات شركت پلت مرغ بهشت سهامى خاص 
به شماره ثبت 12773 و شناسه ملى 14004280670

آگهى تغييرات شركت قزل آزاد گيالن شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 772 و شناسه ملى 10720108276

آگهى تغييرات شركت آب و فاضالب روستايى استان فارس شركت
 سهامى خاص به شماره ثبت 17641 و شناسه ملى 10530298133
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اراكـ  خبرنـــگار اطالعـــات: معاون 
فرهنگي و دانشـــجويي، وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشـــكي از اختصاص هشـــت 
درصد توليد ناخالص ملي بـــه حوزه درمان

 خبرداد. 
محمدرضا فراهاني درمراسم تكريم ومعارفه 
رئيس دانشـــگاه علوم پزشـــكي اراك با بيان 
اينكه حوزه ســـالمت از اركان اولويت دار در 
برنامه ريزي است، افزود: قبل از اجراي برنامه 
تحول نظام ســـالمت 6 و 2 دهم درصد توليد 
ناخالص ملي به حوزه درمان اختصاص مي يافت 
اما اين ميزان اينك به هشـــت درصد افزايش

 يافته است. 
وي با بيان اينكه بايد خدمات درماني در 
حد كشـــورهاي منطقه بهبود يابد يادآورشد:با 
اجرايي شـــدن برنامه تحول نظام سالمت ارائه 
خدمات بهداشـــتي و درماني رشد قابل قبولي

 داشته است. 
وي با اشاره به اينكه دسترسي عادالنه به 
خدمات بهداشتي و درماني از موفقيت هاي دولت 
تدبير و اميد است كه با اجراي برنامه تحول نظام 
سالمت محقق شده است اظهارداشت: در اين 
برنامه فرصت برابر براي بهره مندي از خدمات 
بهداشتي و درماني در سراسر كشور فراهم شد 

و كاهـــش پرداختي از جيب مردم از60 درصد 
به40 درصد با تامين زيرســـاخت هاي درماني 
محقق شده اســـت. فراهاني اضافه كرد: برخي 
به ناحق عنوان پول پاشـــي در حوزه بهداشت 
و درمـــان را مطرح كردند كه ظلم به اين حوزه 
است زيرا درســـال هاي اخيردر سايه مديريت 
صحيح منابع موفقيت هاي ماندگار كســـب

 شده است. 
وي با تأكيد اينكـــه تزريق منابع در قالب 
برنامه تحول ســـالمت حق مردم است گفت: 
اين روند بايد تداوم داشته باشد تا شاخص هاي 
بهداشتي و درماني و سطح دسترسي به خدمات 
و كيفيت آن بهبود يابـــد. او با بيان اينكه حوزه 
بهداشت و درمان از حساسيت زيادي برخوردار 
اســـت افزود: در اين حوزه هر حادثه كوچك 
در كانون توجه است بنابراين ضرورت تقويت 
روزبه روزراهبردهاي پيشـــگيري محور بيش 

ازگذشته احساس مي شود. 
فراهاني با اعالم اينكه كارنامه حوزه سالمت 
كشور و استان مركزي در40 سال حيات انقالب 
اسالمي درخشان است، گفت: اين درحالي است 
كه در گذشته پزشكان از پاكستان، هند و تايلند 
مردم كشـــور ما را معاينه مي كردند اما، سطح 
پزشكي ايران در دنيا و منطقه افزايش يافته و اين 

توازن معكوس شده است و بيماران براي درمان 
به كشور ما وارد مي شوند تا از دانش متخصصان 

ايراني براي درمان بهره مند شوند. 
اســـتاندار مركزي هم با اشـــاره به اينكه 
مديريت درمجموعه دانشـــگاه علوم پزشكي 
عملكرد قابل دفاعي در توسعه فضاي بهداشتي 
و درماني، توسعه نيروانســـاني، كادرسازي و 
خانه هاي بهداشت روستايي داشته است، گفت: 
توسعه بيمارستان ولي عصر(عج) اراك شاه بيت 
تالش مدير مجموعه اين دانشگاه است كه به 
مراحل پاياني نزديك شده و با500 ميليارد ريال 
تسهيالت بانك ملت، روند عمليات اجرايي آن 

سرعت بيشتري مي گيرد. 
ســـيدعلي آقا زاده با بيان اينكه وزارت 
بهداشـــت و درمان و آموزش پزشكي با عمل 
به تعهد و تزريق500 ميليـــارد ريال اعتبار در 
سال آينده بايد بهره برداري از مجموعه جديد 
بيمارستان ولي عصر(عج) اراك را امكانپذير كند 
افزود: با راه اندازي طرح توسعه در اين بيمارستان 
ســـرانه ارائه خدمات استان مركزي با ميانگين 

كشوري همسان مي شود. 
در اين مراســـم محمد جماليان به عنوان 
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي اراك معرفي و 

از خدمات حسن طاهر احمدي قدرداني شد. 

  اختصاص 8 درصدتوليدناخالص ملي به حوزه درمان 

شـــهرريـ  خبرنگار اطالعات: شهردار منطقه20 
با اشاره به سخنان شـــهردار تهران مبني بر اينكه ري 
ظرفيت باالي گردشگري تهران را دارد، گفت: بيشترين 
تاثير احداث خط 6 متوجه شهروندان اين شهر تاريخي 

است.
فرهاد افشار به حضور نيم روزه شهردار تهران در 
منطقه20 و تاثيرات اين بازديد اشاره كرد و گفت: با توجه 
به اين كه تنها خط يك مترو در منطقه20 فعال اســـت، 
با بهره برداري از خط 6، سفرهاي درون شهري بخش 
شرقي ري ساماندهي مي شود و با حذف مسافت رفت و 
برگشت 14 كيلومتري عرض شهرري، بخش اعظمي از 

بار ترافيكي شهرري كاهش خواهد يافت.

وي خط 6 مترو را طوالني ترين خط مترو تهران و 
منطقه خاورميانه برشمرد و با اشاره به اينكه قسمت اعظم 
شهروندان تهراني به صورت مستقيم و يا تقاطعي امكان 
استفاده از اين خط را دارند، افزود: بارمسافراني كه قصد 
عزيمت به بخش شرقي شهرري را دارند از خط يك به 
خط 6 منتقل مي شود و بار خط يك مترو در 2 ايستگاه 

جوانمرد قصاب و شهرري سبك خواهد شد.
او به تاثيرات كاهش بار ترافيكي در كيفيت هواي 
شهرري نيز اشاره كرد و افزود: پروژه توسعه خط 6 مترو 
به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) نيز فعال اســـت كه اين 
بخش در تقويت بحث گردشگري و طبيعت گردي در 

حريم ري اثرگذار است. 

 * افتتاح مركز معاينه فني خودرو
مركز معاينه فني خودروي شـــهداي زمان آباد با 

حضور شهردار تهران در منطقه20 افتتاح شد. 
شـــهردار منطقه20 در اين باره نيز گفت: شهردار 
تهران طول مسير ايســـتگاه مترو دولت آباد تا روستاي 
زمان آباد را با استفاده از حمل و نقل عمومي منطقه20 
طي كرد و در اين فرصت با پتانســـيل ها و فرصت هاي 
گردشگري شهرري از جمله فضاهاي پيرامون كوه بي بي 
شـــهربانو و زمين هاي مجاور در قالب جنگلكاري هاي 

حاشيه ري بيش از پيش آشنا شد.
وي با اشاره به اين كه شـــهردار تهران نيز وجود 
فضاهاي گردشگري فرامنطقه اي از جمله كارخانه سيمان 

را از نقاط قوت شـــهرري برشمرده است، افزود: فعال 
شدن اين ظرفيت هاي گردشگري اقتصاد ري و تهران را 

متحول مي كند.
افشار افتتاح مركز معاينه فني خودرو در روستاي 
زمان آباد در محدوده نقاط جمعيتي حريم ري را از ديگر 
برنامه هاي حضور شهردار تهران برشمرد و گفت: با فعال 
شدن اين مركز، بخشي از سفرهاي درون شهري حذف 
خواهد شد و سياست انتخاب محل ايستگاه ها با رويكرد 

پراكندگي متوازن انجام مي شود.
وي راه اندازي ايستگاه هاي معاينه فني سيار در شهر 
تهران را از ديگر طرح هاي جديد و خالقانه شهرداري 

تهران برشمرد. 

ساماندهي سفرهاي درون شهري بخش شرقي ري

30 درصد زمين هاي كشاورزي بافق

زير پوشش آبياري نوين قرار دارد
بافقـ  خبرنگار اطالعات: با مشوق هاي انجام شده30 درصد از اراضي 

كشاورزي شهرستان بافق زير پوشش آبياري نوين قرار گرفته است. 
مدير جهاد كشاورزي بافق با بيان اين خبر، افزود: از هفت هزار هكتار 
زمين هاي كشاورزي اين شهرســـتان80 درصد واجد شرايط قرار گرفتن در 
سيستم آبياري نوين است. حميد عسكري با تأكيد بر اينكه جهاد كشاورزي 
شهرستان بافق با دادن مشـــوق هايي چون پرداخت اعتبارات بالعوض در 
سال هاي اخير كشاورزان را به بهره گيري از سيستم آبياري نوين تشويق كرده 
است، افزود: پرداخت تسهيالت ارزانقيمت، برگزاري كارگاه هاي آموزشي و 
ترويج، ساخت استخرهاي تنظيمي آب زراعي، انتقال آب چاه با لوله و پوشش 
كانال هاي خاكي، توسعه كشت گياهان كم آبخواه و گياهان دارويي از ديگر 
اقدامات اين نهاد در راستاي مصرف بهينه آب كشاورزي بوده است. او اضافه 
كرد: براي اجراي آبياري تحت فشـــار،130 و كم فشار 58 ميليون ريال در 
هرهكتار كمك بالعوض به كشاورزان پرداخت مي شود. وي با اشاره به اينكه 
راندمان آبياري در بخش زراعي شهرســـتان بافق از 35 به 45 درصد رسيده 
است، اضافه كرد: مصرف آب كشاورزي از 66 ميليون متر مكعب در سال 85 

به 44 ميليون مترمكعب رسيده است.
 مدير جهاد كشاورزي شهرســـتان بافق ابراز اميدواري كرد: در برنامه 
ششم توسعه اين مقدار مصرف آب كشاورزي در اين شهرستان به 25 ميليون 
مترمكعب برسد. عسكري  افزود: حدود 70 درصد اين آب داراي  EC  بين 
چهار هزار تا 2 هزار و 400 ميكروموس بر سانتي متر است كه بيانگر كيفيت 
نامناسب آب در بخش كشاورزي است. آب كشاورزي شهرستان بافق از 137 

رشته قنات و 126 حلقه چاه عميق و نيمه عميق تامين مي شود. 

صدور حكم قطعي
 براي 2 اخاللگر نظام اقتصادي در اصفهان

سرويس شهرستان ها: حكم قطعي و غير قابل تغيير براي دو اخاللگر 
نظام اقتصادي در دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي در دادگستري 

استان اصفهان صادر شد.
رئيس كل دادگستري اســـتان اصفهان با بيان اين خبر افزود: در اين 
حكم متهم رديف اول حميدرضا جانقربان به 20 ســـال حبس قطعي و 

پرداخت 120ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شد.
احمد خسروي وفا افزود: متهم رديف دوم آزاده سجاديه هم به ده سال 

حبس قطعي محكوم شد.
وي گفت: متهمان به جرم اخالل در نظام اقتصادي كشـــور از طريق 
وارد كردن پروتز و ايمپلنت هاي اسكلتي به صورت قاچاق و غيرمجاز و 
بدون هماهنگي با اداره گمرك و ساير مراجع ذيصالح قانوني در دادگاه ويژه 

جرائم اقتصادي در دادگستري استان اصفهان محاكمه شدند.
خســـروي وفا افزود: ارزش تقريبي اقالم قاچاق شده توسط اين دو 

متهم 230 ميليارد تومان برآورد شده است.
رئيس كل دادگستري استان اصفهان گفت: پرونده براي ديگر متهمان و 
معاونان جرم مفتوح است و از جنبه خصوصي جرم، شكات و افرادي كه از 
اين طريق آسيب بدني ديده اند، مي توانند با مراجعه به دادسرا تقديم شكايت 

كنند و دادگاه از اين جنبه نيز رسيدگي و صدور حكم خواهد كرد.

كشف كاالي قاچاق در بهبهان  
بهبهانـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي بهبهان از كشـــف دو 

ميليارد و هشتصد ميليون ريال كاالي قاچاق در اين شهرستان خبر داد.  
 ســـرهنگ رضا پاپي ضمن تأكيد بر عزم جدي پليس در برخورد با 
قاچاق كاال و ارز، اظهار داشـــت: در راستاي طرح تشديد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و همچنين تحقق شعار «حمايت از كاالي ايراني»، ماموران اين 
فرماندهي با تشديد كنترل خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي 
اصلي و فرعي اين شهرستان چهار خودرو حامل كاالي قاچاق را شناسايي 

و متوقف كردند. 
او اضافه كرد: در بازرســـي از خودروهاي توقيف شده مقدار زيادي 
كاالي قاچاق از قبيل برنج, پارچه و پوشـــاك فاقد هرگونه مجوز گمركي 

كشف و ضبط شد. 
فرمانـــده انتظامي بهبهان در پايان با بيـــان اينكه در اين رابطه چهار 
قاچاقچي دستگير و تحويل مرجع قضايي شدند، اذعان كرد: پليس با اجراي 
طرح هاي مبارزه با قاچاق كاال با تمام توان با اين پديده شوم به صورت قاطع 

برخورد  مي كند.

اصالح شبكه آب در بخشي از مناطق نصير شهر  
  رباط كريمـ  خبرنگار اطالعات: عمليات اصالح شبكه آب در بخشي 

از مناطق نصير شهر در حال انجام است.  
مدير امور آبفاي نصير شهر بااعالم اين خبر افزود: با توجه به توسعه 
محدود شهري و تراكم جمعيتي و ضرورت تامين و توزيع آب آشاميدني 
شهروندان و مشتركين مخصوصا در ايام پيك و اوج مصرف آب و فصول 
گرم ســـال، عليهذا در همين زمينه عمليات لوله گذاري و اصالح شبكه 
آبرساني در برخي از مناطق اين شهر كه داراي شبكه آبرساني با عمر باال ست 

در دستور كار قرار گرفته و در حال انجام است. 
اصغر صبري با تشريح پروژه ياد شده اضافه كرد: اين عمليات از محل 
اعتبارات جاري و داخلي و با اســـتفاده از لوله هاي پلي اتيلن در سايزهاي 
110 ميلي متري جمعا به طول 450 متر در خيابان امام خميني(ره) كوچه 
الله 18در دستور كار قرار گرفته و همزمان با اجراي عمليات اصالح شبكه 

اصالح و بهسازي 170 رشته انشعاب نيز در حال اجراست.  
  او يادآور شد: اين عمليات با هدف ارتقاي كمي وكيفي آب آشاميدني 
شهروندان و مشتركين و به منظور خارج سازي خطوط و شبكه هاي قديمي 
و فرسوده از مدار توزيع كه اغلب موجب بروز حادثه و شكستگي مي شد 

در حال انجام است.  
  وي ياد آورشـــد: اجراي پروژه از اواخر آذرماه امسال آغاز شده و با 
بيش از 45 درصد پيشـــرفت فيزيكي در حال اجراست و انتظار مي رود با 
روند فعلي كل پروژه يادشده حداكثر اوايل بهمن امسال به اتمام و مرحله 

بهربرداري برسد. 
مهندس صبري همچنين اضافه كرد: مطالعات الزم در زمينه اصالح و 
بهسازي خطوط و شبكه هاي آبرساني در بخش هاي ديگري از مناطق شهر 
نصيرشهر به لحاظ عدم تطابق خطوط موجود با جمعيت زير پوشش و يا 
فرسودگي و قدمت برخي از شبكه هاي مورد استفاده انجام شده و اميدواريم 

با تامين اعتبارات الزم مطابق برنامه زمانبندي شده عملياتي شود. 

142 شكارچي غيرمجاز در اردبيل دستگيرشدند
اردبيلـ  خبرنگار اطالعات: مديركل حفاظت محيط زيســـت استان 
اردبيل در جلسه به كارگيري تجهيزات دفاعي و حفاظتي از دستگيري 142 
شكارچي و صياد غيرمجاز در هشت ماهه امسال خبر داد و افزود: متخلفان 
به همراه سالح هاي شكاري و ساير وسايل غيرمجاز صيادي تحويل مراجعه 

قضايي شده اند.
محمد خداپرست اظهارداشت: در طول چهار سال گذشته 104 قبضه 
سالح شكاري غيرمجاز كشف و ضبط شده است. وي بيان كرد: 12 پاسگاه 
محيط باني و 9 اداره محيط زيســـت حفاظت و نگهداري از محيط زيست 

استان را به عهده دارند.  

حركت با دنده عقب در بزرگراه، مرگ 5 نفر را رقم زد
كاشانـ  خبرنگار اطالعات:  حركت با دنده عقب سواري ال 90 در 
آزادراه اميركبير كاشان و تصادف با كاميون كشنده، 5 كشته و يك مجروح 
برجا گذاشـــت.جانباختگان راننده و 4 سرنشـــين ال 90 بودند و يكي از 
سرنشينان نيز به شدت مجروح شد.  در بررسي هاي كارشناسان تصادفات 
جاده اي پليس راه كاشـــان-اصفهان مشخص شد، سواري ال 90 به دليل 

حركت با دنده عقب در آزاده راه با كاميون بنز تصادف كرده است.

تخريب 33 بناي غيرمجاز در اراضي كشاورزي 

سوادكوه
ساري- خبرنگار اطالعات: مدير جهاد كشاورزي سوادكوه از قلع و 
قمع 33 مورد ساخت و ساز غيرمجاز در اراضي كشاورزي اين شهرستان 

در 9 ماه امسال خبر داد.
  محمد اســـماعيلي افزود: در جريان اين قلع و قمع،10 هكتار زمين 

كشاورزي كه تغيير كاربري داده شده بود به حالت اوليه بازگردانده شد.
وي گفت: اين تخلفات در سال هاي گذشته انجام شده بود و پس از 

تشكيل پرونده احكام آن صادر و اجرايي شد.
او اضافه كرد: در اين رفع تصرف ها جهاد كشاورزي به عنوان متولي 
امر اقدام به قلع و قمع كرد و تعدادي رفع تصرف نيز در حوزه امور آب و 
در حريم رودخانه بود.وي ياد آورشد: از اين 33 مورد، 31 مورد آن تبصره 
2 مـــاده 10 قانون حفظ كاربري بوده و 2 مورد ماده 3 قانون حفظ كاربري 
بود كه با صدور آراي قضايي قلع و قمع انجام گرفت و به حالت اوليه خود 

بازگردانده شد.

تريلر حامل 230 كيلو گرم ترياك در يزد توقيف شد  
يزدـ  خبرنگار اطالعات: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســـتان 
گفت: با تالش ماموران 230 كيلوگرم ترياك در بازرســـي از يك دستگاه 

تريلر كشف شد. 
سرهنگ محمدحسين ستوده نيا افزود: ماموران ايستگاه بازرسي شهيد 
مدني هنگام كنترل خودروهاي عبوري تريلر را كه از شرق كشور عازم تهران 

بود براي بازرسي متوقف كردند. 
وي با بيان اينكه ماموران در بازرســـي از تريلر توقيفي 230 كيلوگرم 

ترياك كشف كردند، گفت: در اين عمليات3 قاچاقچي دستگير شدند. 

عوض شدن جاي شاكي و متهم در پليس يزد
سرويس شهرســـتانها:  رئيس پليس فتاي يزد با اشاره به كشف يك 
پرونده اخاذي از طريق انتشار عكس هاي خصوصي در اين استان گفت: 

دراين پرونده جاي شاكي و متهم عوض شد.  
سرهنگ مرتضي ابوطالبي، اظهار داشت: خانمي با مراجعه به پليس 
گفت با فردي در فضاي مجازي ارتباط اينترنتي داشتم وليكن اكنون او ضمن 
تهديد به انتشار عكس هاي خصوصي ام، سعي در تخريب وجهه اجتماعي 

من دارد. 
وي افزود:با توجه به حساسيت موضوع با اخذ دستور قضايي، فردي كه 
زن جوان از وي اعالم شكايت داشت به اين پليس دعوت شد ودر مواجهه 
حضوري بين طرفين،وي با ارائه مستندات، مدعي شد كه حدود 40 روز 
پيش، شاكي چندين عكس خصوصي از خود براي من ارسال كرد  و اخيرا 
هم با همدستي دو تن از دوستان خود با درخواست 50 ميليون تومان وجه 
نقد، سعي بر اخاذي از من را دارد و تهديد كرده  كه اگر وجه در خواستي را 
پرداخت نكنم دوستان خود را شاهد خواهد گرفت و از من با عنوان تهديد 

به انتشار عكس هاي خصوصي شكايت خواهد كرد. 
رئيس پليس فتاي استان يزد گفت: خانمي كه به عنوان شاكي در پليس 
فتا حاضر شـــده بود ادعاها و مستندات مرد جوان را رد كرد وليكن پس از 
بررســـي مستندات ارائه شده طرفين با دستور قضايي، با وجود پاك كردن  
اكانت تلگرام توسط خانم پس از ارسال عكس هاي خصوصي با بررسي هاي 
انجام گرفته و اقدامات فني ادعاهاي مرد جوان ثابت شد و جاي شاكي و 

متهم عوض شد ومتهم پس از تكميل پرونده تحويل مراجع قضايي شد. 

ستاري: دانشگاه بايد مهد استارتاپ باشد  
مشهدـ  خبرنگار اطالعات: معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهوري در جريان سفر به مشهد، دو تفاهمنامه با 
دانشگاه فردوسي مشهد در زمينه پرداخت تسهيالت و 
امكانات براي توسعه مراكز علمي و پژوهشي امضا كرد. 

سورنا ستاري در دانشگاه فردوسي مشهد، گفت: 
دانشگاه ها خط مقدم ميدان كارآفريني هستند و بايد مهد 

استارتاپ ها باشند. 
وي با بيان اين كه كســـب و كارهاي دانش بنيان و 
استارتاپي، دانشگاه را منزل خود بدانند، افزود: شكل گيري 
مراكز نوآوري و استارتاپ هاي اطراف دانشگاه هاي تهران، 

نمونه موفقي از اين الگو است. 
ستاري تاكيد كرد: اراده و عزم تغيير، مهم ترين عنصر 
شكل گيري زيست بوم كارآفريني و نوآوري است و بايد 
مدل هاي موفق نفوذ نوآوري و فناوري به بافت شـــهر، 

الگوسازي و ترويج شود. 
وي گفت: به رغم وجود همه محدوديت هاي مالي، 
وظيفه خود مي دانم كه از گســـترده شدن فرش زيست 
بوم كارآفرينـــي و نوآوري زير پاي فعاالن دانش بنيان و 

استارتاپي حمايت كنم. 
رئيس مركز توسعه فناوري هاي پيشرفته دانشگاه 
فردوسي هم گفت: اين مركز در چند بخش فعاليت دارد 

كه يكي از مهمترين آنها حضور شـــركت هاي تحقيق و 
توسعه در بخش صنعت و همچنين شركت هاي دانش 

بنيان است. 
علي پوررضا افزود: اين شركت هاي فعال در بخش 
صنعت با حضور در مركز توسعه فناوري هاي پيشرفته 

دانشگاه فردوســـي ديگر نيازي به خريد تجهيزات و 
آزمايشگاه ندارند و مي توانند با استقرار در اين مركز از 

تجهيزات آزمايشگاهي آن بهره مند شوند. 
وي تاكيد كرد: تاكنون150 شركت تحقيق و توسعه 
صنايع در اين مركز مســـتقر شده اند ضمن اين كه چند 

شركت خودروســـاز هم در حال استقرار هستند، مركز 
توســـعه فناوري هاي پيشرفته دانشگاه فردوسي تقويت 
ارتباط صنعت با دانشگاه را به معناي واقعي محقق كرده 

است. 
به گفته رئيس مركز توســـعه فناوري هاي پيشرفته 
دانشگاه فردوسي شركت هاي مستقر در اين مركز مي توانند 
از طرح هاي پژوهشي ارائه شده توسط دانشجويان استفاده 
كنند و در صورت نياز دانشجوي ارائه دهنده طرح را هم 

به كار گيرند. 
معاون علمي و فنـــاوري رئيس جمهوري در اين 
چارچوب به ديدن چند شركت دانش بنيان مستقر در مركز 
توسعه فناوري هاي پيشرفته دانشگاه فردوسي پرداخت و 

از نزديك پروژه هاي آنها را بررسي كرد. 
همچنين مركز نوآوري شهرداري مشهد در فضايي 
بالغ بر 2400 مترمربع در مجموعه كوه ســـنگي مشهد 

افتتاح شد. 
انعقاد قرارداد همكاري بنياد ملي نخبگان و دانشگاه 
فردوسي مشهد، بازديد از چند شركت فعال دانش بنيان 
صنعتي در شهرك صنعتي توس، بازديد از مركز تحقيق 
و توســـعه لبنيات و فرآورده هاي لبني سالمت از ديگر 

برنامه هاي سفر معاون رئيس جمهوري به مشهد بود. 

چهارشنبه 12دي  1397ـ   25 ربيع الثاني  1440ـ   2 ژانويه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27187

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

كارت هوشمند كاميون كمپرسي بنز مدل 88 نارنجي 
شماره موتور 33593210109389 شماره 

شاسي 37433316603144 شماره انتظامي 
962ع16ايران84 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 ادامه در صفحه 10

رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

آگهي مفقودي
پروانـــه بهره برداري بهينـــه از چاههاي عميق و نيمه عميق به شـــماره 

پروانـــه 23665/100/300 مربوط به اراضي صحنه تاريخ صدور 86/5/28 

 شـــماره پرونده 79ـ1236 به نام آقايان محمد قرباني فرزند اله مراد شركاء

 1ـ خانمـــراد كيانيـــان 2ـ يارمحمـــد كيانيان 3ـ جان محمـــد كيانيان

4ـ علي محمد پناهي 5ـ شـــيرين طالپناهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

صحنهـ  سميعيان

 اينجانب علي اســـمعيل نژاد ملكي مالك خودرو به شـــماره شـــهرباني

641 ن25 ايران10 و شماره شاسي NAAM01CA5BE211890 و 

شماره موتور 12490187252 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 

المثني اســـناد مذكور را نموده اســـت لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 

خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شـــركت ايران خودرو واقع 

در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شـــهرك پيكان شهر ساختمان 

ســـمند طبقه 1 مراجعه نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.                                                  ملكانـ  عينالو 

اصل برگ قرارداد قطعه شـــماره 3421 متخذه از 

پالك 3155/2015 اصلي واقع در بخش10 فارس 

ـ فسا فاز5 صادره از شـــركت تعاوني كاركنان دولت 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديد.                                                                                              (فسا) 

پروانه بهره برداري بلورجات ظروف كريســـتال و 

بلور صنعتي و خانگي به شماره 127/10668 مورخ 

1382/7/1 متعلق به شـــركت بلورك البرز صادره از 

سازمان صنايع و معادن استان قزوين مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.                                                                                                               قزوين

كارت ملي اينجانب رضا عميد فرزند 
محمدحسين به شماره شناسنامه 6266 و 
كدملي 0071355091 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز كاميونت باريـ  فلزي هيونداي مدل 
84 موتور 37912004230660 شاسي 
3791178403796 پالك 398ع12ـ18 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.(مالير)

كارت خودرو MVM X33 به ش  انتظامي 
687س54ـ  ايران10 به ش  شاسي 

NATGBAYLXH1012067 به نام 
پروين وحيد مفقود و فاقد اعتبار است. 

شناسنامه و سند كمپاني پژو سواري تيپ 405 جي ال ايكس مدل 
1393 به رنگ نقره اي به شماره پالك 615ج99 ايران 65 شماره موتور 

 NAAM01CA0EK633412 124 شماره شاسيK0348340
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. بم

سند و برگ سبز موتور سيكلت ساوين ش موتور 
0124NDR093986 ش پ 534ـ25648 
ش تنه 125B9511263***NDR مفقود و 

فاقد اعتبار است. قلهك

شناسنامه و سند كمپاني وانت پيكان تيپ1600 به رنگ سفيد 
روغني مدل1390 به شماره پالك751ج72ـ ايران65 شماره موتور 

 NAAA36AA8G246177 11490031255 شماره شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. (بم)

سند كمپاني تاكسي بين شهري مدل 86 
پالك ايران22ـ957ع33 شماره موتور 

12486178270 شماره شاسي 40394536 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.«قائم شهر»

برگ سبز سمند نقره اي مدل 83 پالك 43ايران314ط27 
شماره شاسي 83253369 شماره موتور 

12483174074 به نام ابراهيم باقري بداغ آبادي 
مفقود و فاقد اعتبار است.ورنامخواست

برگ سبز و كارت خودرو پيكان وانت مدل 
84 به شماره پالك 517ل93ايران22 موتور 

11284027386 شاسي 12111308 
مفقود شده و فاقد اعتبار مي باشد.

اصل دفترچه پروانه وكالت پايه يك اينجانب مهرداد 
فرهنگ فرزند محمود با شماره پروانه 18067 و تاريخ 

صدور 1389/10/21 در تاريخ 26 آذر ماه سال 1397 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت شناسايي پژو 405 مدل 1382 به 
شماره پالك 62ـ  798س36 و شماره موتور 

22568212175 و شماره شاسي 82011345 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

كارت هوشمند راننده كاميون به 
شماره 1960166 به نام مجيد 

محمديه مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. خمين

سند كمپاني و فاكتور فروش خودرو ام.وي.ام 
 NATGBAXK901001235 به شماره شاسي

 MVM484FAFA001108 و شماره موتور
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.(ساري)

برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل: 1389 به شماره 
شاسي: NAAA46AA7AG113812 به شماره 

پالك: 65 ايران 755ل34 به نام عبدالحميد زين الديني 
ميمند مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

گواهينامه پايان تحصيالت دوره پيش دانشگاهي 
نگار سرحدي فرزند حسن با كدملي3610816295 
رشته رياضي و فيزيك دبيرستان فرزانگان زاهدان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت دانشجويي مرضيه بني اسدي 
به شماره دانشجويي951058406 
رشته تاريخ دانشگاه زابل مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت و سند فروش كمپاني خودرو 
سمند مدل 83 پالك 979ب86ايران22 

موتور 12483088346 شاسي 83228251 
مفقود شده و اعتبار ندارد. 

سند كمپاني، شناسنامه و كارت خوروي سواري 
X33(MVM) به ش انتظامي 829ط17ايران82 

مدل 93 به ش موتور 027577 ش شاسي 
1029540 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت معافيت از خدمت اينجانب رضا عميد فرزند محمدحسين 
به شماره شناسنامه6266 و كدملي0071355091 به شماره 

81025198259 و تاريخ صدور 1391/12/19 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

برگ سبز و سند كمپاني سواري هاچ بك پژو 206TU3 رنگ سفيدـ  
روغني مدل1394 شماره موتور165A0025026 و شماره شاسي 

NAAP03EE7FJ216153 به شماره انتظامي 99ـ855ط55 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان»

آقاي علي مشهوري به شماره 
841273 فرزند كاظم داراي 
شناسنامه 6899 صادره از 
شيراز متولد 1366 اظهار 
مي دارد دانشنامه مقطع 

كارشناسي رشته مهندسي 
كامپيوترـ  نرم افزار ايشان 

مفقود گرديده است و 
دانشنامه مذكور ابطال 

مي شود. از يابنده خواهشمند 
است مدرك فوق را به 

اداره كل امور فارغ التحصيالن 
وزارت علوم و تحقيقات و 

فناوري تسليم نمايد. (شيراز)

اينجانب خاص علي مرادي ده سفيدي مالك خودرو 
پژو 405 جي ال ايكس آي 8/1 شماره انتظامي 

393س85 ايران19 با شماره بدنه 13218170 
و شماره موتور 12484245024 مدل 1385 به 

علت فقدان اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي 
رونوشت اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه 

هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 
10 روز از نشر آگهي به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
همچنين شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز)

آن مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل برگ سبز و برگ گمرگ 
خودرو وانت دوكابين سيستم 
تويوتا تيپ هايلوكس به سفيد 
ـ متاليك مدل 2006 به شماره 
پالك: 17ـ762ق34 به شماره 

 2TR6248240 :موتور
و شماره شاسي: 

 MROFX22G561003539
به نام اينجانب: ياسر محمدزاده 

فرزند رحمت به شماره 
شناسنامه و شماره كد ملي: 
2741679614 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

(نوبت دوم)
آگهي فقدان مدرك تحصيلي

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
سياوش عامري سياهوئي فرزند 
غالمحسين به شماره شناسنامه 

5370038503 صادره از بندرعباس 
در مقطع كارشناسي رشته حسابداري 
صادره از واحد دانشگاهي بندرعباس 
با شماره 2340/2852340 مفقود 

گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس 

به نشاني بلوار امام خمينيـ  بلوار 
دانشگاه ارسال نمايد.

كارت هوشمند كمپرسي 

بنز به شماره 2357501 

و شماره انتظامي 

455ع44ايران71 

مفقود گرديده و 

اعتبار ندارد. (شهركرد)

سند كمپاني خودرو سواري 
پيكان مدل 1383 رنگ سفيد 

ـ روغني به شماره انتظامي 
73ـ257هـ46 و شماره 

موتور 11283088808 و 
شماره شاسي 83459891 
به نام سيد عبداله سعادت 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
 YF2400 سواري هيونداي سوناتا

مدل 2014 به شماره پالك 
ايران53ـ989و35 به شماره موتور 

G4KEDA336993 به شماره شاسي 
KMHEC41C8EA582522 به نام 
اميرحسين دانشمند مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصفهان

كليه اسناد و مدارك سواري 
سمند ال ايكس 1390 به رنگ 

سفيد ـ  روغني به شماره شهرباني 
15ـ  873ج15 به شماره موتور 

12490051660 و شماره شاسي 
 NAAC91CC3BF860386
مفقود شده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.  خسروشاهـ  ميرحسيني

سند كمپاني و تسلسل اسناد 
و شناسنامه مالكيت وانت 
نيسان دوكابين دي ايكس 

مدل 1380 به شماره انتظامي 
854س14 ايران 73 و شماره 

 KA24875512X موتور
و شماره شاسي 

PCBGLUD22001800 مفقود 
گرديده اعتبار ندارند. (شهركرد)

مفقودي
سند كمپاني خودروي سواري 

پيكان به شماره شهرباني 
35ـ186ب28 و شماره شاسي 
76404190 و شماره موتور 
1127566105 بنام آقاي 
جواد جاللي به شماره كارت 

8620850ـ170 مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است.اسكو

نوبت دوم
سند كمپاني و برگ سبز پژو پارس به 
رنگ خاكستري متاليك مدل 1391 به 
شماره پالك 83ـ  137ن27 و شماره 
موتور 12491068308 و شماره 

 NAAN01CAXCH603364 شاسي
به نام جمشيد انفرادي مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. كازرون 

كارت هوشمند به شماره 
3248808 كاميون 

كشنده فاو مدل 1396 
به شماره انتظامي 

682ع43 ايران83 
به نام ابراهيم رحيمي 

مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. 

(شيراز) 

سند كمپاني و برگ سبز و كارت ماشين 
و كارت هوشمند كاميون كشنده ولوو 

ان12 مدل 1982 به شماره پالك 
ايران13 ـ  228ع54 به شماره موتور 
TD120GA80872479 به شماره 

 YV2N2GAD2DA009640 شاسي
به نام اصغر غفاري ديزيچه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اصفهان 

برگ سبز سواري پژو206 
مشكي متاليك مدل95 شماره 

پالك59ـ786و59 شماره 
 165A0042697موتور

شماره شاسي 
 NAAP03EEXGJ809748

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. گرگان

مجوز سالح شكاري دولول 
ته پر كاليبر12 مدل 

كوسه ساخت تركيه به 
شماره سالح 304277 و 
شماره سريال921267 
متعلق به آقاي علي اصغر 
علي زاده ساروي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 
گرديده است.(ساري)

شناسنامه مالكيت(برگ سبز) 
تراكتور كشاورزي اي تي ام 

تيپ 285 مدل1390 
رنگ قرمز روغني شماره پالك
856ك11ـ ايران79 شماره 
شاسيL16678 شماره موتور
LFW02492Y به نام آقاي 

اكبر شوندي مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت خودرو 
سواري پيكان مدل1383 

به شماره انتظامي 
ايران25ـ324و11 به 

نام صمد آقازاده به شماره 
ملي5197846763 
مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.(كليبر)

 KOLEOS كارت خودرو رنو
رنگ نقره اي متاليك 

مدل2017 به شماره پالك 
ايران66ـ961ج12 و شماره 

 2TRC707F012563موتور
و شماره شاسي

 VF1RZG006HC260742
به نام رضا عميد مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كليه اسناد و مدارك 
وانت دوكابين 

مزدا2000مدل1380 
به شماره انتظامي 

454ج68ايران79 با شماره 
موتور421300 و شماره 
 8020D01072شاسي
مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. قزوين

شناسنامه مالكيت 
خودرو سواري پژو

ROA  مدل1386 
به شماره انتظامي 

ايران33ـ773ل32 به 
نام عسكر صدارت مرني به 

شماره ملي 0056656505 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (كليبر)

«مفقودي مدارك خودرو»
سند كمپاني خودرو سواري 
پژو پارس به شماره پالك 

461م14ـ  ايران16 و شماره 
 139B0059726 موتور

و شماره شاسي 
 NAAN11FC1EK682534
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. «قم» 

برگ سبز و سند كمپاني 
وانت نيسان مدل 1389 به 
شماره انتظامي 799ص17 
ـ ايران97 با شماره موتور 
550824 و شماره شاسي 

 NAZPL140TIN257390
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

كارت ماشين خودرو 
پژو 206 مدل 97 رنگ 
سفيد به شماره موتور 

 a0031844182
و شماره شاسي 

 naap03ee4jj554702
و شماره پالك 

74ن821ايران11 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط گرديد.

سند كمپاني خودرو تاكسي پژو 
GLXI 405 مدل 1389 به 

شماره پالك 17ـ368ت38 و 
شماره موتور 12489005078 

و شماره شاسي 
 NAAM11CA3AK610164

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

(اروميهـ  بايرام پورمحمد)

«نوبت دوم» 
اصل مدرك فارغ التحصيلي اينجانب عبدالرضا 

بائي فرزند بديع ا... به شماره شناسنامه 
2240003847 صادره از كردكوي در مقطع 

كارداني رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاه 
آزاد بندرگز مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا  مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد بندر گز به نشاني كيلومتر 2 جاده 
بندرگزـ  بهشهر ارسال نماييد. (بندرگز) 

سند كمپاني سواري ام .وي .ام 
550 مدل 1395 به شماره پالك 
45ـ  457 ق44 و شماره شاسي 
 NATGCARK2G1003820

و شماره موتور 
 MVM484FCAFG003974

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

 ARIZZO برگ سبز سواري چري
مدل96 به شماره پالك 

834ل23ـ  ايران25 و موتور 
 MVME4T10BARH000136

و شاسي 
NATFCANH4H1009366 به 
نام محمود پيغامي نيا مفقود و فاقد 

اعتبار است. (بناب)

برگ سبز شناسنامه 
مالكيت خودرو سمند 
پالك 252م48 ايران 

44 شاسي 73289606 
موتور 12486124096 

به نام شركت مجتمع 
توليدي و بازرگاني هم 
كوش افرا مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب مريم شيرعلي زاده فرزند 
علي محمد به شماره شناسنامه 1862 صادره از مسجد سليمان 

در مقطع كارشناسي رشته پيش دانشگاهي علوم تجربي صادره از 
واحد دانشگاهي اهواز با شماره 3/5177 مورخه 1382/7/28 

(82106298374 مورخه 82/9/16ـ  امور فارغ التحصيالن) مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز به نشاني اهواز فلكه 

كارگر(فرهنگ شهر) خيابان كارگر جنوبي كدپستي68875ـ61349 
و صندوق پستي 1915 ارسال نمايد.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
سواري پرايد جي تي ايكس آي 
رنگ بژـ  متاليك مدل 1384 

شماره موتور 01355143 شماره 
 S1412284701001 شاسي

شماره پالك 33ـ559س49 به نام 
زهره دنياروند مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. خمين

سند، برگ سبز، بيمه نامه و كارت 
خودرو سواري سيستم MVM تيپ 
X33S مدل 1396 به شماره پالك 
275و55 ايران 14 شماره موتور 
 MVM484FBDH010802

شماره شاسي 
NATGBAYL8H1011189 به 
نام خديجه سواري مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. بهبهان

آگهي مفقودي
برگ سبز، سند كمپاني و برگ نقل و انتقال 
خودرو سواري سيستم دوو سي يلو مدل 

1378 به شماره انتظامي 54ـ836ق17 و 
 C16NZ02D65704 به شماره موتور
 IR78165008544 و به شماره شاسي
متعلق به حميدرضا مسعودي همت آبادي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد.«يزد»

پروانه بهره برداري به شماره 
 104/26594/1316716

مورخ 90/10/21 به نام 
مجتمع توليدي بسپار صدف 

ناب سپاهان با فعاليت در 
استان اصفهان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. اصفهان

برگ سبز، سند كمپاني و 
كليه اسناد محضري، وانت 

پيكان مدل 1386 به شماره 
پالك 45ـ579ط68 با شماره 
موتور 11486002462 و 
شماره شاسي 31608916 
به نام رضا ولندياري مفقود و 

از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. (كرمان)

پروانه بهره برداري 
كارخانه شاليكوبي به 
شماره 24/229ب 
متعلق به ولي اهللا 

الريجاني پور به شماره 
ملي 2141212960 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

(آمل)

شناسنامه سواري پژو 
پارس مشكي متاليك 
مدل 1381 شماره 

موتور 22828102364 
شاسي 0081803313 
پالك 73ـ855ج23 مالك 

فاطمه رضويان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. الرستان 

سند مالكيت وسيله نقليه (برگ 
سبز) متعلق به خودرو سواري 

سمند تيپ SORENEF7 مدل 
1397 رنگ سفيد روغني شماره 

پالك 24ـ492هـ42 شماره موتور 
147H0430982 شماره شاسي 
NAACS1HE7JF452953 به 
نام سلمان داودي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني خودروي پيكاپ ريچ 

به ش پالك 359ج83ايران10 

و به ش موتور 

ZG24492219 و ش شاسي 

 NAPDB4P27G1005155

مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار است. 

سند كمپاني، شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) و الشه اسناد 

مالكيت دفترخانه خودرو سواري 
ماكسيما مدل 1383 به شماره 
پالك 17ـ985م73 و شماره 

شاسي 206407 و شماره موتور 
VQ30586151B مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.اروميهـ  زينب وفاكردلر

پس از 7 روز با ضمانت و 20 سال 
ثبت بهداشت 

ارسال به تمام كشور
يعقوبي 09150685890

مژده عالج قطعي مژده
ريزش موي سـر

دانشنامه مهندسي مكانيك و 
كشتي سازي دانشگاه اميركبير 

به نام ميالد الماسيان مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز سمند مدل83 رنگ مشكي 
پالك 177ي12ـ ايران24 موتور 

12483176796 شاسي 83254239 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند مالكيت سواري هاچ بك سايپا مدل 1395 
به شماره پالك ايران 62ـ  127س73 و شماره 

موتور M13/5584833 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز و برگ كمپاني 
سواري پژو 405 به 

شماره پالك 365 ن 22 
ايران 33 به نام داوود 
يوسفي به شماره موتور 

12485130886 
و شاسي 24233455 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

گواهينامه موقت پايان تحصيالت صفر طالبيان كوچكسرايي 
فرزند عيسي شماره ملي 2161754602 مقطع كارداني 

پيوسته واحد دانشگاه آزاد قائم شهر آموزشكده 
فني حرفه اي سماء مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 



گرگانـ  خبرنگار اطالعات: با 
همكاري مشترك وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات و ســـازمان 
حفاظت محيط زيســـت، سامانه 
هوشمند پايش حريق در محدوده 
جنگلي پارك ملي گلستان نصب

 خواهد شد. 
حميد ظهرابي، معاون محيط 
طبيعي ســـازمان حفاظت محيط 
زيســـت با اعالم اين خبر گفت: 
اين سامانه شـــامل دوربين هاي 
حساس به گرما و دود است و با 
استفاده از پوشش شبكه مخابراتي، 
اطالع رساني آنالين و لحظه اي 
در مـــورد حريق هاي احتمالي را 
انجام مي دهد. اين ســـامانه در 
مســـير 12 كيلومتري جاده پارك 
ملي گلستان و در قسمت جنگلي 
اين عرصه نصب خواهد شد، چرا 
كه بيشترين آتش سوزي ها در اين 
پارك ملي به دليل حضور مسافران 
و گردشـــگران از حاشيه جاده 

آغاز مي شود.
ظهرابي افـــزود: اين طرح 

با اعتبار بيش از 40 ميليارد ريال 
و به صورت پايلـــوت در پارك 
ملي گلســـتان اجرا خواهد شد و 
اميدواريم در آينده نزديك چنين 
طرحي در ديگر نقاط حادثه خيز 
مناطق تحت مديريت ســـازمان 
حفاظت محيط زيست نيز به اجرا 

در آيد.
معاون محيط طبيعي سازمان 
حفاظت محيط زيست از همكاري 
وزارت ارتباطات در طرح ياد شده 
خبرداد و گفـــت: ايده اصلي اين 
طرح متعلق به وزارت ارتباطات 
اســـت و دكتـــر آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات به دليل عالقه اش 
به حفاظت از عرصه هاي طبيعي 
كشور، شخصاً پيگير اجراي اين 
طرح بوده و براي ما مايه خرسندي 
اســـت كه اين وزارتخانه در راه 
حفظ محيط زيست و جنگل هاي 
كشـــور چنيـــن گام بلندي را 

برداشته است.
به گفته ظهرابي، به روز رساني 
شبكه بي سيم پارك ملي گلستان 

به شبكه بي سيم ديجيتال با پوشش 
صد در صدي، از ديگر طرح هاي 
در دست اقدام سازمان حفاظت 
محيط زيســـت در قديمي ترين 
پارك ملي كشـــور است كه قرار 

است به زودي اجرا شود.
وي افزود: ارتقاء شـــرايط 
حفاظتي پارك ملي گلســـتان به 
عنوان نمونـــه اي از مديريت روز 
آمد مناطق تحـــت مديريت، از 
اولويت هاي سازمان حفاظت محيط 
زيست كشور است و اميدواريم 
تا پايان سال آينده شاهد تحولي 
عظيم در حفاظـــت از اين پارك 

ملي باشيم. 
ظهرابي ايجاد رديف مستقل 
بودجه اي براي پارك ملي گلستان 
را در جهت حفاظت ويژه از اين 
پارك ملي دانســـت و تأكيد كرد: 
با تامين امكانات و منابع كافي و 
تكيه جدي به مشـــاركت جوامع 
بومي - محلي، به مطلوبترين شكل 
ممكن از اين ذخيرگاه زيست كره 

حفاظت خواهد شد. 

استفاده از فناوري هاي نوين براي پيشگيري از آتش سوزي 
پارك ملي گلستان

تبريزـ  خبرنـــگار اطالعات: دادســـتان مركز 
استان آذربايجان شـــرقي با بيان اين كه دستگاه هاي 
ذي ربـــط گزارشـــي از قطع درختان ارســـباران به 
دســـتگاه قضايـــي نداده اند گفت: حمـــل هرگونه 
چوب، الوار و درخت به خارج از آذربايجان شـــرقي

 ممنوع است.
موسي خليل اللهي در بررسي علل قطع گسترده 
درختان منطقه ارسباران، با بيان اينكه متأسفانه مراجع 
رســـمي قطع درختان اين منطقه را به دستگاه قضايي 
گزارش نكرده اند، اظهار داشـــت: مـــا اقدام نامبارك 
قطع گســـترده درختان را از طريـــق فضاي مجازي 
مطلع شـــديم و بر همين اساس جلسه اضطراري در 
دســـتگاه قضايي تشكيل شد و رئيس كل دادگستري 
استان دســـتور دادند تا معاون پيشگيري به موضوع

 ورود كند.
همچنين در نامه اي به دادستان هاي منطقه ارسباران 
اعالم كرده ايم تا گزارشي جامع و تحليلي از وضعيت 
قطع درختان اين منطقه را تهيه كنند و به دادگستري 
كل آذربايجان شرقي تحويل دهند، ضمن آن كه معاونت 
پيشگيري دادگستري كل آذربايجان شرقي مكلف به 
پيگيري موضوع قطع درختان منطقه ارســـباران شده 

است.
دادســـتان تبريز با اشاره به اينكه پاسخ مسئوالن 
ذي ربـــط در ارتباط بـــا قطع درختان ارســـباران

قانع كننده نيســـت، گفت: بايد ايـــن زمينه با مردم 
شـــفاف ســـخن بگوييم و اگر مجوزي براي قطع 
درختان صادر شده اســـت را بگويند و داليل آن را 

هم بيان دارند.
خليل اللهي گفت: قانون منع تغيير كاربري اراضي 
زارعي و باغي براي ممانعت از قطع درختان باغات نافذ 
است و يكي از مصاديق تغيير كاربري اراضي زارعي و 
باغي نيز قلع و قمع درختان است كه متأسفانه در منطقه 

ارسباران اتفاق افتاده است.
 اگر آقايان مي گويند هدف از صدور مجوز براي 
قطع درختان اصـــالح و از ميان بردن بيماري ها بود، 
آن را شفاف ســـازي كنند، در اين ميان اين سؤال هم 
مطرح مي شود كه چرا اين تعداد درخت در بازه زماني 
مشخص نياز به اصالح و قلع و قمع دارند و چرا در 
ســـال هاي قبل مجوز قطع درختان در اين حد صادر 

نمي شده است؟
دادســـتان تبريز با تأكيد بر اينكه هيچ كس حق 
ندارد بگويد چون باغ ملك شخصي است، مي تواند 
درختـــان آن را قلع و قمع كند، گفت: دســـتوري به 
پليس راه آذربايجان شرقي صادر و در آن قيد كرده ايم 
خروج هرگونه چـــوب، الوار و درخت به هر نحوي 
از اســـتان ممنوع است و اگر كســـي اقدام به حمل 
درختان قطع شده كند، پليس راه ها مكلف به توقيف 

خودرو او است.

مشهدـ  خبرنگار اطالعات: موزه و نمايشگاه ورزش آستان قدس رضوي در 
مجموعه ورزشگاه امام رضا(ع) در دهه فجر به بهره برداري مي رسد. 

مديرعامل مؤسسه تربيت بدني آستان قدس رضوي با اعالم اين خبر، گفت: 
اين فضاي نمايشي در مساحت400 مترمربع در نظر گرفته شده است و بخشي از 
آن موزه خطي، محل نگهداري و نمايش اشيا و لوازم ورزشي از جمله مدال، توپ 

و پيراهن ورزشي نام آوران عرصه هاي مختلف ورزشي خواهد بود. 
هاشمي جواهري گفت: بخش ديگري از اين فضا به نمايشگاه عكس اختصاص 
يافته كه در برگيرنـــده تصاويري از حرم منور رضوي و همچنين عكس هايي از 

فعاليت هاي ورزشي در جريان مؤسسه تربيت بدني آستان قدس است. 
جواهري همچنين از گشايش يك فضاي فرهنگيـ  تفريحي ديگر در اين 
مؤسســـه خبر داد و گفت: در بخش ديگري از زيربناي ورزشگاه امام رضا(ع) به 
مساحت400 مترمربع فضايي،كافه كتاب با كتاب هاي تخصصي در حوزه ورزش 

تا پايان ماه راه اندازي مي شود. 

خروج هرگونه چوب، الوار و درخت از آذربايجان شرقي 
ممنوع است

بهره برداري از موزه و نمايشگاه ورزش 
آستان قدس رضوي در دهه فجر

1010اخبار شهرستانها

اروميهـ  خبرنگار اطالعات: سنگ فرش طال 
با توجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي  شهرستان 
تكاب به عنوان برند اين شهر معرفي و به زودي 

ثبت خواهد شد.    
فرماندار تكاب اين مطلب را در نشســـت 
تخصصي برند شهري در تكاب اظهار داشت و 
افزود: ظرفيت هاي اين شهرستان در بخش هاي 
مختلـــف ميـــراث فرهنگي و گردشـــگري، 
معادن غني طال و ســـنگ، فرش دســـتباف و 
صنايع دســـتي، فرهنگ و هنر كهن مهمترين 
ابعاد معرفـــي و ثبت برند شـــهري تكاب به

 شمار  مي رود. 
وي با بيان اينكه پروژه برند شهري تكاب در 
نشست توسعه سرمايه گذاري شهرستان با حضور 

اســـتاندار آذربايجان غربي به تصويب رسيده 
اســـت، ادامه داد: ثبت برند شهري «سنگ فرش 
طال» به عنوان يكـــي از برنامه هاي جامع براي 
محروميت زدايي و رشد و توسعه تكاب مطرح 

شده است.  
فرماندار تكاب بيان كرد: معرفي و ثبت اين 
برند مي تواند زمينه ساز جذب سرمايه گذاري براي 
رونق صنعت فرش و گردشگري و توسعه صنايع 
پايين دستي معادن طال و سنگ شود و تكاب را به 
يكي از مهمترين قطب ها و مقاصد گردشگري كشور 
تبديل كند. مكرمي ادامه داد: با ثبت برند شهري 
«سنگ فرش طال» از تابستان سال آينده جشنواره 
و نمايشگاه ساالنه اي به همين نام در تكاب اجرا

 خواهد شد. 

وي افزود: تخصيص اعتبار ويژه براي ثبت 
برند و برندسازي سه محصول عمده تكاب شامل 
سنگ، فرش دستباف و طال در مقياس جهاني و 
فراهم كردن زمينه برگزاري جشنواره بين المللي 
«سنگ فرش طال» در اين شهرستان در سال 1399 
به منظور معرفي هرچه بهتر تكاب از مهمترين 

اهداف برنامه ثبت برند شهري به شمار مي رود. 
فرماندار تـــكاب با تاكيد بر اســـتفاده از 
ظرفيت هاي بالقوه براي توســـعه اين شهرستان، 
گفت: معرفي برند شهري مبتني بر ظرفيت هاي 
خـــاص و منحصر بفرد اقتصـــادي و فرهنگي 
بوده و ثبت آن مي تواند موجب شـــكوفا شدن 
اســـتعدادهاي اين شهرســـتان در بخش هاي 

مختلف شود. 

 «سنگ فرش طال» برند شهر تكاب مي شود 
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كرمــــان ـ    خبرنگار اطالعات: ســــاختمان مركز 
ملــــي فرش در كرمــــان پس از مرمت بــــه باغ موزه 
فرش كرمان تبديل و 22 بهمن    ماه ســــال آينده افتتاح

 خواهد شد. 
 فرشته دستپاك معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
و رئيس مركز ملي فرش ايران در ديدار استاندار كرمان، 
گفت: به رغم اين كه فرش كرمان، تاثيرگذارترين فرش 
جهان است اما در وضع بدي بسر مي برد وتا كنون چهار 

تخته فرش كرمان ثبت جهاني شده است. 
وي خطاب به مسوالن افزود: چگونه نمي توانيم از 
اين ظرفيت استفاده كنيم؟ متاسفانه فرش دستباف كرمان 
به جايي رسيده است كه به نام استان هاي ديگر صادر 

مي شود. 
رئيس مركز ملي فــــرش ايران گفت: كمپاني هند 
شرقي حدود 110 ســــال قبل در ايران در حوزه فرش 
سرمايه گذاري كرد و طرح و نقش هاي ايراني را به نام 

خودشان كردند. 
وي تاكيد كرد: در اســــتان كرمان حدود40 هزار 
نفــــر كارت قاليبافي دارند كه 15 هــــزار نفر آنها بيمه 

هستند، در سطح استان كرمان چهار دانشگاه رشته فرش 
دارند اما در چه زماني يك فارغ التحصيل مي تواند يك 

كارگاه توليد فرش بزند؟ وقتي كه بتواند كاركنانشــــان
 را بيمه كند. 

دستپاك به ســــاختمان مركز ملي فرش در كرمان 
اشــــاره كرد و افــــزود: مرمت ســــاختمان مركز ملي 
فرش كرمان توسط ســــازمان صنعت استان با كمك 
ميراث فرهنگي و گردشگري اســــتان انجام خواهد 
شــــد كه 50 درصــــد هزينه آن را اســــتانداري و 50 
درصــــد ديگر آن را مركز ملي فــــرش ايران پرداخت 

خواهد كرد. 
بنا به اين گزارش در ديدار استاندار كرمان با معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس مركز ملي فرش 
ايران دراستانداري كرمان مقرر شد كارگروه فرش استان 
براساس دستورالعملي كه توسط مدير عامل مركز ملي 
فرش تا اواســــط بهمن ماه به استان ابالغ خواهد شد، 
تشكيل شود و براي حل مشكالت فرش از جمله بيمه 
بافندگان و همچنين براي توسعه صنعت فرش استان 

كرمان برنامه ريزي كند. 

33 هزار تن كاهش توليد باغ هاي همدانباغ موزه فرش در كرمان ساخته مي شود 
 بر اثر سرمازدگي

همدان- خبرنگار اطالعات: مدير جهاد كشاورزي شهرستان همدان 
با بيان اشاره امسال سرمازدگي سبب كاهش 33هزار تني توليدات باغات 
همدان شد، گفت: سطح اراضي غالت بيمه شده همدان نيز امسال كاهش 

يافته است.
حســـين فضلي در كارگروه اقتصاد كشاورزي شهرستان همدان در 
مورد پايان كشـــت غالت پاييزه همدان اظهار كرد: امسال كشت پاييزه 
غالت در 63 هزار هكتار انجام شد كه 52هزار هكتار از آن گندم و 11هزار 

هكتار جو بوده است.
وي با اشاره به اينكه استقبال از كشت غالت بيشتر و سطح زير كشت 
نيز وسيع تر شده است، گفت: امسال تاكنون 3هزار و 300تن كود و 2هزار 
و 600 تن انواع بذر اصالح شده بين بهره برداران توزيع شده است. امسال 
بيمه محصوالت كشاورزي در رابطه با غالت در سطح حدود 7هزار هكتار 
از اراضي انجام شده كه اين سطح بيمه اراضي زير كشت غالت در مقايسه 

با سال گذشته بسيار كم است. 
وي ميزان اعتبارات جذب شـــده در بخش مكانيزاسيون كشاورزي 
را8/5 ميليارد تومان اعالم كرد و 127درصد از كل اعتبارات جذب شده را 

صرف  تجهيز ادوات كشاورزي دانست. 
فضلي گفت: امسال 700 تن گوجه فرنگي به ارزش 5 ميليارد و 600 
ميليون تومان از همدان صادر شده  است و 19هزار هكتار از اراضي همدان 
تاكنون مجهز به آبياري تحت فشـــار بوده  كه فقط 13درصد از اعتبارات 

مكانيزاسيون استان، شامل همدان مي شود.
مدير جهاد كشـــاورزي شهرستان همدان با تأكيد بر اينكه از ابتداي 
امسال تاكنون 2هزار و 900 فعال كشاورزي در بخش هاي آفات، بهداشت 
دام و طيور، كشت دانه هاي روغني، بيمه و... آموزش ديده اند، اعالم كرد: 
چهار نفر توليدكننده برتر اســـتان شناسايي شده و دو توليدكننده نمونه 

كشوري از همدان انتخاب شده اند.
فضلي ادامه داد: امسال بر اثر سرمازدگي 33 هزار تن كاهش توليدات 
باغي داشـــتيم و688هزار هكتار از باغات با مبلغ 89 ميليارد تومان دچار 

خسارت شده اند. 

50 درصد ناوگان باري همدان فرسوده است
* مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســـتان همدان گفت: 
حدود50 درصد از 13 هزار ناوگان باري استان به سن فرسودگي رسيده 

است. 
مصطفي پناهنده ، در نشســـت خبري به مناسبت فرا رسيدن سالروز 
راهداري و حمل و نقل جاد ه اي گفت: ســـن فرسودگي را براي ناوگان 
باري، از 25 تا 35 سال اعالم كرده اند و تحريم هاي ظالمانه دشمنان موجب 

شده است نتوانيم به سرعت اين ناوگان را نوسازي كنيم. 
 وي افزود: در حوزه ناوگان مســـافري به لحـــاظ نو بودن ناوگان، 
وضعيت خوبي وجود دارد و در حال حاضر سن ناوگان به طور متوسط 
9 سال است كه براي كمك به ناوگان بار مسافر و تامين اقالم مورد نياز، 
با هماهنگي سازمان صنعت و معدن استان همدان حدود 13 هزار حلقه 
الستيك به نرخ دولتي و با روش هوشمند ميان رانندگان توزيع شده، هر 

چند نياز اين مجموعه بر اساس بر آورد ها حدود 72 هزار حلقه است. 
پناهنده با تاكيد بر اينكه رانندگان اگر تقاضايي هم داشته اند، مطالبه هاي 
صنفي بوده اســـت و هميشه يار و ياور نظام بوده اند، بيان كرد: تجمع ماه 
اخير رانندگان ناوگان باري در مقابل اســـتانداري هم به دليل اعتراض به 
خارج از نوبت بار گرفتن برخي از رانندگان از كارخانه فوالد ويان بود، كه با 
هماهنگي و بررسي هاي انجام شده قرار شد همه رانندگان بر مبناي سامانه 

بار، در پايانه بار همدان بار گيري را انجام دهند. 
وي درباره اين كه گفته مي شود راه اندازي خطوط ريلي براي ناوگان 
باري آسيب زا است و بار آن را كاهش مي دهد، گفت: راه اندازي خطوط 
ريلي يك فرصت در استان همدان محسوب مي شود و ظرفيت جديدي به 
توان حمل بار در استان مي افزايد تا اگر واحد توليدي به دليل محدوديت 
در حمل و نقل مشكلي براي حمل كاال دارد، ديگر با اين مشكل مواجه 

نباشد. 
پناهنده افزود: براي پيشگيري از حمل بار بدون بارنامه و شناسايي 
كاالهاي قاچاق، در حال حاضر 4 ســـامانه «دبليو آي ام» در محور هاي 
مواصالتي استان همدان فعال است و اين سامانه مي تواند محل بار گيري و 
نوع بار، زمان بار گيري و مقصد تخليه بار را به همكاران ما و پليس نشان 
دهد، حتي اين سامانه بارگيري مازاد در كاميون ها را هم ثبت مي كند تا بر 
اساس ضوابط، برخورد  قانوني انجام گيرد تا مانع از فرسودگي پيش از عمر 

پيش بيني شده براي راه ها شويم. 

5000 بخاري استاندارد در مدارس 

سيستان و بلوچستان توزيع مي شود 
زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: مديركل آموزش و پرورش سيســـتان 
و بلوچستان اظهار داشت: پس از سفر وزير به استان و قول تهيه وسايل 
گرمايشي اســـتاندارد براي مدارس سيستان و بلوچستان،5000 تيوست 
اســـتاندارد از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش تهيه شده و قرار 
است طبق جدول تقسيم بندي در مدارس مناطق سردسير استان از جمله 
زاهدان، زابل، خاش و سراوان توزيع شود تا مورد استفاده دانش آموزان 

قرار گيرد .
 وي افزود: 8500 كالس درس در استان وسايل گرمايشي استاندارد 
ندارند كه با توزيع اين تويســـت ها در مدارس مشكل 5000 كالس رفع 
خواهد شـــد و براي بقيه كالس ها قرار است وسايل گرمايشي استاندارد 

تهيه شود .
  مدير كل آموزش و پرورش سيســـتان و بلوچستان در مورد برنامه 
بلند مدت در زمينه تعمير و استانداردســـازي وسايل گرمايشي مدارس 
استان گفت: طبق برآوردهاي انجام شـــده در مجموع 85 ميليارد براي 
استانداردســـازي وسايل گرمايشي الزم كه قرار است اين هزينه از سوي 
استانداري، وزارت آموزش و پرورش و هالل احمر تامين و كار آن از يك 

ماه آينده تأمين شود  .

توزيع انواع كودهاي كشاورزي در استان البرز
كرج ـ  خبرنگار اطالعات: مدير شـــركت خدمات حمايتي استان 
البرزگفت: كل سهميه تخصيصي انواع كود هاي كشاورزي در سال زراعي 
98-97 توســـط اين مديريت تامين و تدارك  شده  و در حال توزيع بين 

شهرستان هاي استان  است.
مهندس علي اكبر ندرلو  افزود: كود هاي تدارك شـــده در انبارهاي 
سازماني استان دپو شده است و هيچ مشكلي براي توزيع بين كشاورزان و 
بهره برداران وجود ندارد. او  به كشاورزان استان  اطمينان داد كه هيچگونه 
دغدغه اي از بابت كود هاي مورد نياز نداشته باشند و با مراجعه به كارگزاران 
رسمي مســـتقر در شهرستان ها نســـبت به دريافت كود هاي مورد نياز 

زمين هاي خود اقدام  كنند.

فرماندار بهارستان: در شهرك هاي صنعتي

 مشكل واگذاري انشعاب آب نداريم
بهارســـتانـ  خبرنگار اطالعات: جلســـه بررسي مشكالت آب  

آشاميدني  شهرك ها و لكه هاي صنعتي شهرستان بهارستان برگزار شد. 
جلسه بررسي آب آشاميدني شهرك ها و لكه هاي صنعتي شهرستان 
بهارستان با حضور بيژن سليمان پور فرماندار بهارستان، معاونان برنامه ريزي، 
اداري و مالي و فني و عمراني فرمانداري، بخشداران بوستان و گلستان، 
روساي اداره صنعت، معدن تجارت، رئيس جهاد كشاورزي، رئيس اداره 
آب و فاضالب، مدير امور منابع آب، مديرعامل شـــهرك هاي صنعتي 
قلعه مير و بهاريه، هيات امناي لكه هاي صنعتي الهيه، ميهن گاز و مجتمع 
كارگاهي خيرآباد در سالن جلسات شهيد رجايي فرمانداري برگزار شد.اين 
جلسه براي ساماندهي چاه هاي غير مجاز و برقراري شبكه آبرساني آب 

آشاميدني شهرك ها و لكه هاي صنعتي برگزار شد.
فرماندار بهارستان گفت: در صورت همكاري شركت ها و واحد هاي 
صنعتي، آب اين واحد ها تامين خواهد شـــد.وي اظهار داشت: در بحث 
واگذاري انشـــعابات آب  آشاميدني  در شـــهرك ها و لكه هاي صنعتي 

هيچگونه مشكلي نداريم. 

41 هكتار از اراضي منابع طبيعي دشتي رفع 

تصرف شد  
كاكي- خبرنگار اطالعات: رئيس پليس شهرستان دشتي با تاكيد بر 
مقابله با زمينخواري گفت: در اين راستا در 8ماه امسال بيش از 41هكتار زمين 
به ارزش 9ميليارد ريال در اين شهرستان از دست زمينخواران بازپس گرفته شد. 
سرهنگ جهانبخش صيادي مقابله با قاچاق كاال، ارز، سوخت و زمينخواري را 
در اولويت نيروي انتظامي دانست و اظهار كرد: در اين راستا تيم هاي تخصصي 

در عرصه برخورد قاطع با متخلفان تشكيل شده است.
وي با اشاره به مقابله با زمينخواري و سودجويان اين عرصه بيان كرد: بر 
اساس 7 فقره شكايت اداره منابع طبيعي شهرستان دشتي، مبني بر اينكه افرادي 
اقدام به زمينخواري و تصرف اراضي ملي در ســـطح اين شهرستان كرده اند، 
موضوع در دستور كار قرار گرفت. سرهنگ صيادي افزود: پس از انجام تحقيقات 
و احراز وقوع جرم با هماهنگي مقام قضايي، 8 متهم احضار شدند و در بازجويي  

همگي آنان به جرم خود مبني بر تصرف اراضي ملي اعتراف كردند. 

نيازمنديها 
تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

شماره نمابر 

نيازمنديها

22224886

22224963

آگهي مزايده
مديريت آموزش و پرورش منطقه 4 تهران در نظر دارد به استناد 
ماده 43 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بهره برداري 
از فضاي زير را از طريق مزايده طي عقد اجاره و به مدت يك سال 
به اشـــخاص واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان 
مي توانند جهت دريافت فرم شركت در مزايده و بازديد از محل 
حداكثر 10 روز پس از نشـــر آگهي به ايـــن مديريت واقع در 
بزرگراه رســـالتـ  نبش كرمان شمالي (كارشناسي پشتيباني) 
مراجعه نمايند. (تلفن تمـــاس 22516441) ضمناً آموزش و 
پرورش در رد يا قبول پيشنهادها مختار است و هزينه كارشناسي 

و چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد. 
ـ اجاره بوفه داخل ادارهـ  واقع در خيابان رسالت نبش كرمان شمالي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

شركت حلما گستر تالش(سهامي خاص) 

شماره ثبت 515529 شناسه ملي 14007075333
بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت حلما گستر تالش دعوت به عمل مي آيد تا 
در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه در ساعت 9 صبح روز 
1397/10/23 در تهرانـ  خيابان شهيد احمدقصيرـ خيابان نهم پالك 18 تشكيل 

مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي
2ـ انتخاب بازرس قانوني

3ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار
4ـ بررسي استعفاي شركت انتقال داده هاي نداگستر صبا از عضويت هيئت مديره 

و انتخاب جايگزين عضو مستعفي هيئت مديره

هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 

شركت سيمان تيس چابهار(سهامي خاص) 

به شماره ثبت 207621 و شناسه ملي 10102492252
بدينوســـيله از عموم سهامداران، وكال و نمايندگان قانوني ايشان دعوت 
مي گردد تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده كه ســـاعت 10 روز 
يكشنبه مورخ 1397/10/23 در محل قانوني شركت تشكيل مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ افزايش سرمايه و اصالح ماده 5 اساسنامه.
2ـ  ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

هيئت مديره 
شركت سيمان تيس چابهار(سهامي خاص)

تايخ انتشار: 1397/10/12

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
(نوبت اول)

شركت تعاوني مصرف كاركنان
شركت بازرگاني دولتي ايران 

از كليه اعضاي محترم شـــركت تعاوني مصرف كاركنان 
شـــركت بازرگاني دولتي ايران تقاضا مي شود در مجمع 
عمومي فوق العاده (نوبت اول) روز يكشنبه 1397/10/23 
ســـاعت 10 در محل نمازخانه ســـاختمان شماره يك 
 شـــركت، واقع در تهرانـ  ميـــدان فاطميـ  پالك 12 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

ـ تصويب اساسنامه جديد.
تذكر: ســـهامداران محترمي كه مايل به اعطاي وكالت 
مي باشـــند، مي توانند تا يك روز قبل از برگزاري مجمع، 
وكيل و موكل به دفتر تعاونـــي مراجعه و فرم وكالت را 

تكميل و تحويل نمايند. 

هيأت مديره

تاريخ انتشار: 97/10/12 چهارشنبه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده(نوبت دوم) 

شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر
 به اطـــالع كليه  اعضاي محترم مي رســـاند، مجمـــع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت دوم اين شـــركت كه در تاريخ 97/10/25 روز 
سه شنبه ســـاعت 15 در محل نمازخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
واقع در ميدان بهارستان خيابان كمال الملك ساختمان وزارت فرهنگ 

ارشاد اسالمي برگزار مي شود، حضور به هم رسانند.
دسـتور جلسـه:ـ  انتخاب هيئت مديره و علي البدلـ  تصميم گيري 

درخصوص افزايش سرمايه
توجه:

1) آن دسته از اعضايي كه به داليلي امكان حضورشان در مجمع ميسر 
نمي باشد، مي توانند نماينده تام االختياري (از ميان اعضاي تعاوني و يا 
خارج از آنان) براي حضور در مجمع و اعمال رأي تعيين نمايند كه در اين 
صورت تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو 

تنها يك رأي خواهد بود.

هيئت مديره شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر

بدينوسيله به اطالع مي رساند انتشارات آوردگاه هنر 
و انديشـه به مديريت احسـان ميرباقري به شماره 

پروانه نشر3423 به اسم نشرگويا تغييرنام داده شد.

اصل شناسنامه خودرو بنز تيپ200 
c مدل 2006 به شماره موتور 

27194030733174 و شماره 
 wob2030421f794425 شاسي
و شماره پالك 54ـ  218 د35 همراه 
با بيمه ماشين و كارت ماشين و كليه 
اسناد مالكيت به نام محمد دبيري 

بشر آبادي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

آگهي مفقودي 
سند، برگ سبز و كارت خودرو 

سواري پرايد به رنگ سفيدـ  روغني 
مدل 1387 به شماره انتظامي 84 

ـ 834 س74 و به شماره موتور 
2477851 و به شماره شاسي 
s1412287496477 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. «يزد» 

آقاي علي مشهوري به شماره 
دانشنامه 890182 فرزند 

كاظم به ش شناسنامه 6899 
صادره از شيراز متولد 1366 

اظهار مي دارد دانشنامه 
مقطع كارشناسي ارشد رشته 

مهندسي كامپيوترـ  هوش 
مصنوعي ايشان مفقود گرديده 
است و دانشنامه مذكور ابطال 
مي شود. از يابنده خواهشمند 

است مدرك فوق را به اداره كل 
امور فارغ التحصيالن وزارت 
علوم و تحقيقات و فناوري 

تسليم نمايد.(شيراز)

اصالحيه
بدينوسيله به اطالع مي رساند 
موضوع آگهي مفقودي ابطال 
پروانه بهداشتي بهره برداري 

شركت آفاق شيد شمال 
شماره 8906 كان لم يكن 
بوده و بدين شكل اصالح 

مي گردد.
اصل پروانه بهداشتي 

بهره برداري متعلق به شركت 
آفاق شيد شمال شماره 
4/8218/د/ص مورخ 

90/9/6 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است.

خودرو وانت نيسان آبي رنگ به شماره پالك 45ـ616ل77 

مدل 1397 با شـــماره موتور Z24771932Z و شماره 

شاســـي NAZPL140TJ0505859 به نام نجمه 

جبالي از جلوي نمايشـــگاه واقع در خيابان 17 شهريور به 

سرقت رفته است. 

كارت شناسايي خودرو سواري ريو ال اس500 مدل: 1386 
به شماره شاسي: nas61002271133795 به شماره 

پالك: 11 ايران 622 م54 به نام بهزاد وفا كيشان 
واحد مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

اصل سند مالكيت برگ سبز خودرو پژو پارس 
مدل 93 به شماره پالك 568 هـ 37 ايران 91 
موتور 0044113 شاسي 676592 مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل 

برگ سبز خودرو وانت پرايد 
انتظامي ايران11ـ462ج47 

موتورM135583429 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري هاچ بك 
برليانس H220 مدل 1395 به 

شماره پالك 75ـ  967 د31 با 
 BM15L/F033295 شماره موتور 

و شماره شاسي 
 NAS721100G1001346
به نام ناصر حيدرزاده مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني يك 
دستگاه خودروي سواري سيستم 

پرايد تيپ جي تي ايكس آي به 
رنگ سفيدـ  روغني مدل 1387 

شماره پالك 34ـ  422ق12 شماره 
موتور 2681723 شماره شاسي   

s1412287876838مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. آبادان 

آگهي مفقودي 
برگ سبز سواري سايپا 131 

مدل 1395 به شماره انتظامي 
54ـ  277 ق11 و به شماره موتور 

5555141 و به شماره شاسي 
 NAS411100G1200346
متعلق به ليال گل رسان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. «يزد» 

 International  Journal  of   psychology مجوز نشريه

به شماره مجوز 18145 و شماره ثبت 124/4899 

به تاريخ 84/12/22 به صاحب امتيازي انجمن 

روانشناسي ايران مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

كارت نظام پزشكي اينجانب 
دكتر رضا عميد به شماره 

72405 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت شناسايي محسن بابائي فرزند محمد 
به شماره پرسنلي 5001000622 مربوط 
به سازمان زندان ها از تاريخ 97/9/20 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

كليه مداركـ  برگ سبز و سند قطعي خودرو پرايد 
مدل 82 به پالك 568م54ايران78 موتور 

 S1412282989781 00534088 شاسي
مفقود شده و اعتبار ندارد.

كليه مداركـ  برگ سبز و سند قطعي 
خودرو كاميون بنز مدل 1353 به پالك 

346س67ايران78 موتور 10012615 
شاسي 10966063 مفقود شده و اعتبار ندارد.

برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو 405 جي ال ايكس آي رنگ خاكستري 
ـ متاليك مدل 1389 شماره موتور 12488340229 و شماره شاسي 
NAAM01CA1AK889035 به شماره انتظامي 57ـ773ص26 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.«دليجان»

برگ سبز و سند كمپاني پژو 405 
شهرباني 722ي94ايران68 موتور 

 251720115272302173
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند كمپاني  موتورسيكلت به شماره شهرباني 
 N2P***125C9090629 14433 ايران 321 و شماره شاسي

 *156FM1*32376253 و شماره موتور
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. ورامين 

پروانه حمل سالح شكاري يك لول ته پر به 
شماره 1689ـ309 مدل چخماقي ساخت 
تركيه متعلق به غالم شا اسدالهي مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است. (خرم آباد)

برگ سبز خودرو سواري پيكان 1600i مدل 1383 
به شماره شاسي 82570293 به شماره پالك: 

33ايران588ب11 به نام حسين فرح بخش مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

جواز سالح شكاري دولول ساچمه زني كاليبر 12 
ساخت ايران شماره جواز 1503188 شماره 
سريال N2-8404479 بنام اهللا كرم كياني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

 GLX سند كمپاني و تأييديه نقل و انتقال خودرو پژو
405 مدل 83 به ش پالك 973ن46ـ ايران55 و 

ش ش 83051889 شماره موتور 12483118206 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت ماشين خودرو 207 دنده اي مدل 96 
 156096HJ2FE03NAAR به ش شاسي
و ش پالك 53س225ايران99 به نام سنا 

جمشيدي فرد مفقود و فاقد اعتبار است.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي

(گواهي موقت) اينجانب اشكان 
مهدوي فرزند علي به شماره ملي 

4960050713 صادره از صحنه 
در مقطع كارشناسي ارشد رشته 
مهندسي معماري صادره از واحد 

علوم و تحقيقات تهران (كردستان) 
به شماره 120485 تاريخ صدور 
97/2/23 مفقود گرديده است و 

فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 

تهران (كردستان) ارسال نمايد.

اصل شناسنامه خودرو سواري 
 SLX-TU5 = پژوـ  تيپ

405 به رنگ مشكيـ  متاليك 
مدل 1395 به شماره پالك= 

27ـ688م27ـ به شماره موتور= 
139B0119900 و شماره شاسي= 
NAAM31FE7GR031410 به 
نام منصور عبدالهي فرزندـ  صالحـ  
به شماره شناسنامه 4920ـ  محل 
صدور سردشتـ  به شماره كد ملي 
2889019144 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مدرك فارغ التحصيلي 
مريم نجاري فرزند محمد 

به شماره شناسنامه 
0310944341 صادره 
از كرج مقطع كارشناسي 

رشته رياضيات و كاربردها 
صادره از واحد دانشگاهي 
كرج با شماره 1/171536 
مفقود و فاقد اعتبار است. 

از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد كرج به 
نشاني گوهردشتـ  بلوار 

موذن ارسال نمايد.

مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس 
 NAAN01CA6DK827493 مدل1392به شماره شاسي

ش موتور 124K0168704 و شماره پالك 83ايران978و21 
به نام نعمت اله مغاني رحيمي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز و كارت خودرو سواري هيونداي 130 مدل 
2011 به شماره شاسي KMHDC51EBBU279636 ش 
موتور G4GCA870728 و شماره پالك 63 ايران962ن97 

به نام سيدعباس موسوي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي سند كمپاني و برگ سبز خودرو ليفان سواري 620 
NAKNF4222CB108043 مدل1391 به شماره شاسي

ش موتور LFB479Q120400407 و شماره پالك 93 
ايران639ب59 به نام ميالد ايران پور مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
فاطمه همتي چوري فرزند 
كريم به شماره شناسنامه 

191 صادره از آستانه اشرفيه 
در مقطع كارشناسي ناپيوسته 

رشته مهندسي تكنولوژي 
نرم افزار صادره از واحد 

دانشگاه آزاد فومن به شماره 
11/2ـ34ـ29ـ17 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به معاونت آموزشي امور 
فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد فومن ارسال نمايد.

سند و برگ سبز خودرو 
پژو 206 به شماره پالك 

88ايران798ل92 و شماره 
موتور 14187033566 

و شماره شاسي 
 NAAP03ED49J030129
به نام سيدرضا موسوي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو پژو 206 به 

شماره انتظامي ايران 88 
ـ371ل98 و ش موتور 

163B0042963 و ش ش 
 NAAP13FE5E3478702
متعلق است به اينجانب مهدي 

صادقي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني سواري 
ام وي ام مدل 1390 به 

شماره انتظامي 369س37 
ايران71 و شماره موتور 

 MVM472FGa017938
و شماره شاسي 

 NATEBAEB091002524
مقود گرديده و اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

برگ سبز خودرو پرايد 
مدل84 رنگ سفيد 
شيري روغنيـ  ش 

پالك23ـ653ق12 ش 
م 1204627 ش ش

 S1412284566630
به نام زهرا بيگم موسوي 
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. بادرود

برگ سبز تريلي كاميون 
كشنده هوو قرمز رنگ 

مدل 2006 شماره پالك 
259ع21ـ  45 ايران شماره 
موتور 30732937 شماره 

 36A080720 شاسي
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. شهر بابك 

سند كمپاني خودرو 206 مدل 
1389 به شماره انتظامي 

929ط23ايران46 به شماره 
موتور 14189035532 

و شماره شاسي 
 NAAP03ED0AJ139661

به نام شهال وفايي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

اينجانب منيژه اصغري مالك خودرو 
سواري پژو206 مدل1390 

به شماره شاسي(بدنه) 
NAAP13FE2BJ453753 و شماره 
موتور13389039542 و شماره پالك 

ايران 13ـ187ي59 به علت فقدان 
اسناد فروش 

(سند كمپاني) تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را دارم. اصفهان

كليه اسناد و بنچاق، سند 
مالكيت و سند كمپاني سمند 
مدل 1382 به شماره پالك 

62ـ894ب68 و شماره 
موتور 32908201983 و 
شماره شاسي 82201494 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

گرديده است. (ساري)

برگ سبز و برگ كمپاني تاكسي 
غزال (ون) مدل 2007 

رنگ فسفري به شماره پالك 
126ت39ايران33 شماره 

 40522U73182499 موتور
شماره شاسي 

X9632213280583655 به 
نام ارسطو بهلولي ثمرين مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ كمپاني سواري 
پژو 206 مدل 84 به 

شماره پالك 832ب37ـ 
ايران31 به شماره موتور: 
10FSS14986970 و 

شماره شاسي: 19807208 
به نام عليرضا مردان پور 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.(خرم آباد)

پروانه حمل سالح به شماره 
سريال 402184 مربوط به 

نخجير 2 كاليبر 12 ساچمه زني 
ساخت ايران به نام آقاي علي اصغر 

جمشيدنژاد توسرامنداني نام 
پدر يوسف شماره شناسنامه 769 
كد ملي 3731886529 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

سند و شناسنامه و كارت سوخت خودرو 
سواري پژو تيپ SLX TU5 405 مدل 
1391 رنگ سفيد روغني شماره موتور 

139B0001000 شماره شاسي 
NAAM31FC5CK851327 شماره 
پالك 63ـ ايران645هـ92 به نام راضيه 
كشتكار فرزند حسين مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است.گناوه: خالقي

برگ سبز سواري سمند 
LXEF7 مدل 1394 به شماره 
پالك 17ـ193ط61 و شماره 
 147H0155034 موتور

و شماره شاسي 
 NAACR1HE6FF607530
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.
اروميهـ  حجت جعفر نژادي

پروانه اشتغال به كار مهندسي 
به شماره 00143ـ510ـ14 و 

شماره عضويت 00829ـ1ـ5ـ14 
به نام ژاله خليلي فرزند حسين 

به ش ش 3629 صادره از اروميه 
در رشته مهندسي تاسيسات برق 
ساختمان مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اروميهـ  ژاله خليلي

سند خودرو سواري سيستم نيسان 
تيپ رونيز رنگ نوك مدادي روشن 
متاليك مدل 1387 شماره موتور 
KA24910349Y شماره شاسي 
 PTBGNLEMD22708553
شماره پالك 58 ايران942ج65 
به نام بهروز ليراوي فرزند احمد 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 
گناوه ـ خالقي 

شناسنامه خودرو سواري سايپا 
131SE مدل 1396 به رنگ 
سفيدـ  روغني به شماره پالك 
84ـ796ص64 شماره موتور 

M13/5783246 و شماره شاسي 
NAS411100H1297795 به 
نام شاهرخ محبتي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(بندرعباس)

سند كمپاني (برگ سبز) و 
شناسنامه مالكيت سواري 

پرايد مدل 84 به شماره پالك: 
836د19ـ ايران31 به شماره 
موتور: 01318469 و شماره 

 S1482284131988 :شاسي
به نام محرم محمودوند مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (خرم آباد)

كليه مدارك شامل برگ كمپاني، 
سند مالكيت و... خودرو 

سمند به شماره پالك: ايران 
99ـ854ن46 و شماره موتور: 
12488143322و شاسي: 

 NAAC91225AF813472
به نام اعظم توكلي مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب عبدالهادي 
رنجبر فرزند موسوي به شماره شناسنامه 
17688 صادره از ميناب در مقطع كارداني 
رشته فوريت هاي پزشكي صادره از واحد 
دانشكده پيراپزشكي بندرعباس مفقود 

گرديده است. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشكده پيراپزشكي بندرعباس به 
نشاني بندرعباس بلوار چمران جنب استانداري 

قديم دانشگاه علوم پزشكي ارسال نمايد.

شناسنامه مالكيت 
وسيله نقليه به شماره 
پالك: 135/47689 

و به شماره شاسي: 
 NEJ***125A8700180
و به شماره موتور: 914157 

مفقود گرديده و فاقد
اعتبار مي باشد. 

برگ كمپاني و سند مالكيت خودرو 
پژو پارس به شماره شهرباني: 
ايران81ـ865د44 و شماره 
 124K0459064 :موتور

و شماره شاسي: 
 NAAN01CAXEH134313

به نام الهام اسالمي فارساني 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

سند كمپاني و برگ سبز 
و سند قطعي وانت مزدا 

1000 مدل 1362 
به شماره انتظامي 

528ج53ايران79 با 
شماره موتور 058241 و 
شماره شاسي 202545 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.(قزوين)

آگهي مفقودي
كارت هوشمند به شماره 

484131 مربوط به 
كشنده ولوو به نام اينجانب 
عابدين صحرايي بلوردي 
فرزند علي جعفر كد ملي 
4969929866 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.صحنه سميعيان 

آگهى تغييرات شركت آريا پالست سنندج شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 500008 و شناسه ملى 14006249554

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آقايان على بيرقى با شماره ملى 1198970146 به نمايندگى 
از شركت پتروشـــيمى باختر به شناسه ملى 10102810171 به سمت 
رئيس هيأت مديره، فريدون خالدزاده با شـــماره ملى 3761925212 به 
نمايندگى از شركت پتروشيمى كردستان به شناسه ملى 10102846658 
به ســـمت نائب رئيس هيأت مديره و حميدرضا آقائى فروشانى به شماره 
ملى 1141679620 به نمايندگى از طرف شـــركت پتروشيمى مهاباد به 
شناســـه ملى 10102849549 به سمت عضو هيات مديره و مديرعامل 
انتخاب شدند.كليه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنين كليه چكهـا و بروات 
و سفته ها و ســـاير اوراق تجـارى شركت توأماً با امضاى مديرعامل و يكى 
از اعضاى هيأت مديره و در غيـــاب مديرعامل با دو عضو هيأت مديره به 
همراه مهر شـــركت معتبر است. كليه مكاتبات ادارى با امضاى مديرعامل 
و مهر شـــركت انجام خواهد پذيرفت. اختيارات هيأت مديره موضوع ماده 
40 اساسنامه به شرح زير به مديرعامل تفويض گرديد: نمايندگى شركت 
در برابر اشـــخاص و كليه ادارات دولتى و موسسات خصوصى اجراى آيين 
نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاى شركت پتروشيمى باختر نصب و 
عزل كاركنان و تعيين شغل و حقوق و مزاياى آنها در چارچوب آيين نامه 
ها و بخشـــنامه هاى شركت پتروشيمى باختر طرح و اقامه دعوى و دفاع و 
پاسخگويى از به هرگونه دعواى مطروحه عليه شركت در محاكم قضائى با 
رعايت صرفه و صالح شركت و مطابق قوانين و مقررات جارى كشور و ارائه 
گزارش به هيأت مديره دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل 
و بهره و متفرعات تنظيم خالصه صورت دارايى و قروض شركت هر شش 

ماه يكبار و ارائه آن به بازرس شركت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(307667) 

آگهى تغييرات
شركت خدمات مسافرت هوايى آناهيتا پرواز شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 137008 و شناسه ملى 10101801265 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/02/20 و مجوز شماره 
 10452 مورخه 97/2/31 سازمان هواپيمايى تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
 آقاى محمـــد رضا مافى به كـــد ملـــى 0044361998 بعنوان رئيس 
هيئت مديره آقاى محمد عبرت به كد ملى 4132065391 بعنوان نائب 
رئيس هيئت مديره آقاى عليرضا در خشـــان به كد ملى 0067075258 
بعنـــوان مدير عامل وعضو هيئت مديره آقـــاى عبداهللا عبرت به كد ملى 
4132104990 بعنوان عضو هيئت مديره انتخاب شـــدند كليه اوراق و 
اســـناد بهادر وتعهد آور از قبيل چك – سفته – بروات – قراردادها و اسناد 
بانكى و اعتبارى با 2 امضاى متفق رئيس هيئت مديره يا مدير عامل و يكى 
ديگر از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر خواهد بود . ساير 
مكاتبات عادى و نامه هاى جارى شـــركت با امضا ى مدير عامل يا رئيس 

هيئت مديره يا مدير اجرائى به تنهائى معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(307663)

آگهى تغييرات شركت صنعت غذايى بناء سهامى خاص 
به شماره ثبت 296178 و شناسه ملى 10103331560 

 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/27 تصميمات
 ذيل اتخاذ شـــد :1 - محل شـــركت در واحـــد ثبتى تهران بـــه آدرس - بخش 
مركزى - شهر تهران-محله عباس آبادانديشه-خيابان شهيد جواد سرافراز-خيابان 
دهم-پالك -15طبقه دوم-واحد 204كد پستى1586877919 تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307665)

آگهى تغييرات 
شركت مديريت سرمايه آواى اطمينان سهامى خاص  

به شماره ثبت 454772 و شناسه ملى 14004083437
 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى مورخ 1396/04/31 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : - صورت هاى مالى منتهى به پايان سال مالى 1395/12/30به تصويب 
رســـيد - روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشـــار جهت درج آگهى هاى 

شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (307664)

آگهى تغييرات شركت ساخت و تعمير كشتى گسترش پارس هرمز شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 515046 و شناسه ملى 14007056510 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئـــت مديـــره مـــورخ 1397/05/15 تصميمات 
ذيـــل اتخاذ شـــد : آقاى محمـــد ذاكر حجرى كـــد ملـــى 1754207121 به 
جـــاى آقـــاى غالمعبـــاس پورحـــق وردى كـــد ملـــى 4829762901به 
 نمايندگـــى از شـــركت مديريت كشـــتى راهبـــران اميد دريا بـــه عنوان عضو 
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كربالى 4 يكى از تلخ ترين عمليات هاى 8 سال 
دفاع مقدس است كه به دليل فعاليت هاى ستون پنجم و 
منافقين كوردل، با شكست مواجه شد. داغ اين عمليات با 
بازگشت پيكر پاك شهداى غواص به كشور چند سال پيش 
تازه شد و كشور را در غم و اندوه فرو برد. به مناسبت 
ســـالگرد اين عمليات، خاطره اى از يكى از رزمندگان 

حاضر در اين عمليات منعكس مى شود:
قصه پرغصه عمليات كربالى 4زمانى آشكار شد كه 
آن غواصها با دستهاى بسته به شهر و ديارشان بازگشتند. 
مردان آبى آبهاى ايثار، مردان از جان گذشته عمليات 
كربالى 4 و قصه پرماجراى غواصانى با دستهاى بسته، 

روح ايثار را هنوز زنده نگه داشته است.
محمدرضا موفق يكى از رزمندگان خراسان شمالى 
است كه در عمليات كربالى 4حضور داشت. موفق در 
گفتوگو با ايسنا مىگويد: سال 65بود، بعد از اينكه در 
كنكور شركت كردم عازم جبهه شدم، در لشكر 5 نصر 
گروهان ويژهاى را تشـــكيل داديم و نام آن را «گروهان 
ويژه اخالص» نامگذارى كرديم. تعداد اعضاى گروهان 
در ابتدا 15نفر بود كه تمام آموزشهاى تيراندازى، شليك 
با تانك، آر. پى. جى، ديده بانى، تخريب، غواصى، خنثى 
كردن مين و ... را ديده بوديم تا در آستانه اجراى عمليات 

كربالى 4 تعدادمان به حدود 50نفر رسيد.
عمليات كربالى 4در منطقه عملياتى شلمچه اتفاق 
افتاد و ما رزمندههاى غواص گروهان ويژه غواصى «كميل» 
را تشكيل داديم كه محل ماموريتمان در حول جاده شهيد 
صبورى و نهر مرزى خين بود.اين عمليات متاســـفانه 
توسط منافقان لو رفته بود و از سوى ديگر آمريكايىها 
منطقه را شناسايى و در اختيار عراقىها قرار داده بودند 
و متوجه شـــده بودند كه در آنجا قرار بر اين اســـت تا 

عمليات انجام شود.
ساعت 12:30ظهر بود كه لباس غواصى را بر تن 
كرديم و لباسهاى نظامى را  براى اينكه دشمن متوجه 
نشود از روى آن پوشيديم و سپس بعد از نزديك شدن 
به محل عمليات لباسهاى نظامى را رها كرديم. هفت تا 
هشت ساعت طول كشيد به نهر خين رسيديم. دشمن 
در آن منطقه تعداد زيادى درياچه مصنوعى ساخته بود 
تا از پيشـــروى نيروهاى ايرانى جلوگيرى كند و سپس 
بر روى آن درياچههاى مصنوعى ميدان مين و بر روى 
آن سيمهاى خاردار كاشته بود كه غواصها به سيمهاى 

خاردار گير كنند و نتوانند جلوتر بيايند.
زمانى كه به منطقه رســـيديم دشمن كامال هوشيار 
بود، حجم آتش را به شدت زياد كرد و در يك لحظه 
عراقىها شـــروع به شليك كردن كردند. آتش بارهاى 
دو لول و چهار لول را كاشته بودند تا زمانى كه غواصهاى 

ايرانى مىرسند به آنها شليك كنند .
از سوى ديگر كل نهر خين را بنزين ريخته بودند 

كه به محض رسيدن غواصها نهر را آتش بزنند و در 
مرحلهاى كه عمليات شلوغ شد با تعدادى از رزمندهها به 
بيرون از آب زديم اما به جايى رسيديم كه سيم خاردار 
و بعد از آن نيز ميدان مين كاشـــته بودند. شهيد محمد 
كالتهاى كه اهل شهرســـتان اسفراين بود پايش بر روى 
مين رفت و منفجر شـــد و عراقىها متوجه حضور ما 

شدند و مقابل ما آمدند.

بعد از اينكه متوجه آمدن عراقىها به سمت خود 
شديم شروع به تيراندازى كرديم كه تعدادى از عراقىها و 
فرمانده آنها را به هالكت رسانديم . بعد از اين درگيرى 
فرمانـــده ما اعالم كرده بود كه تمام غواصها به عقب 
بازگردند اما جادهاى كه بايد باز مىگشتيم پر از ميدانهاى 
مين بزرگ بود و قبل از ميدان مين نيز سيمهاى خاردار 

توپى بزرگ كاشته شده بودند.
اگر از مسير آب باز مىگشتيم 10ساعت راه بود كه 
بايد طى مىكرديم و از مسير خشكى فقط نيم ساعت 
طول مىكشيد اما امكان دسترسى به جاده وجود نداشت 
و يكى از رزمنده ها(على سرابى) تخريبچى تيم غواصى 
بود كه به وى گفتم تخريبچى هستى و تالش كن تا 
معبرى براى گذر باز شود، اما او امكانات تخريب را جا 
گذاشته بود و از سوى ديگر شهيد كالته نيز با ما بود كه 

مجروح شده بود و بايد او را با خود مىبرديم.
خود را به سيم خاردار رساندم و آنها را تكانى دادم 
كه خوشبختانه چيزى به آن تله نشده بود و خودم را از 
روى سيم خاردار انداختم و توانستم يك انحنا ايجاد كنم 
و به ميدان مين پريدم و تا نيم ساعت مينهايى كه در 
مسيرم بود را خنثى كردم تا اينكه رسيدم به جاده، اما از 
آنجايى كه طناب نداشتيم با باند خط مينهاى خنثى شده 
را مشخص كردم و سپس سرابى و شهيد كالته توانستند 
از آن محل عبور پيدا كنند. بعد از طى كردن فاصله 100متر، 
محمد كالتهاى شهيد شد و پيكر وى در همان محل باقى 

ماند و بعد از گذشت مدتى به عقب منتقل شد.
باالخره به خط رسيدم اما در نزديكى خط مجروحى 
را ديدم كه حسين حامى معاون گروهان نصر(اهل روستاى 
گيفان) بود كه به شـــدت احساس سرما مىكرد. پتويى 
برايش پيدا كردم اما او نيز بعد از گذشت چند ساعت به 
شهادت رسيد.به شدت خسته بودم و از سوى ديگر زمانى 
كه در آب بودم تركشى به كتفم  اصابت كرده بود. خود 
را به اورژانس خط رساندم اما آنجا مملو از زخمى بود و 
زمانيكه امدادگر مىخواست لباس غواصى را پاره كند به 
علت اينكه قيمت لباسهاى غواصى خيلى باال بود اجازه 

ندادم و سعى كردم خودم آن را از تن در بياورم.
 پس از درمان در بيمارســـتان، رسيدنم به بجنورد 

مصادف شد با تشييع پيكر شهيد حسين حامى.
منبع: ايسنا

اشاره: « هوانيــروز قهرمان پشتيبان مطمئن 
نيروهاى مسلح  » عنوان مقالهاي است كه بخش 
اول آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطالعات 
چاپ شــــد. بخش دوم و پاياني ايــــن مقاله را 

ميخوانيم.
***

در تـــداوم نبرد، برابر هماهنگي فرماندهان 
هوانيروز منطقه جنوب، مسئوليت پشتيباني از 
جنوب غربي اهواز تا ايستگاه حسينيه و محور 
اهواز- سوسنگرد به بالگردهاي مستقر در پادگان 
لشگر 92 زرهي اهواز واگذار شد.در اين منطقه 
بالگردهاي شـــكاري كبرا با تسلط روي ادوات 
زرهـــي و پياده مكانيزه عراق كه از محورهاى 
كوشـــك، طالئيه و سوسنگرد قصد پيشروي و 
تصرف اهواز را داشـــتند، توانستند در پشتيباني 
از نيروهاي زميني ارتش و نيروهاي مردمي در 
ســـد پيشروي دشمن و تثبيت آنها در مواضع 
اجباري نقش به ســـزايي ايفا نمايند و در اين 
راه اولين شـــهداي خلبان خود را تقديم كشور

كردند. 
در هفتههـــاي اول جنگ تعداد  15فروند 
از بالگردهاي شـــكاري كبرا و ترابري214 و 
شناســـايي206 در حاشيه رودخانه بهمنشير و 
در بين نخلســـتانهاي آبادان مستقر شدند، تا 
ضمن پشـــتيباني از مدافعان خرمشهر و تكبر 
عليه نيروهاي دشمن، مردم جنگزده شهرهاي 
خرمشـــهر و آبادان را كه اكثريت آنان زنان و 
كودكان و مجروحين بودند، به شـــهرهاي امن 
منطقه حمل كنند.اين وظيفه را از طلوع تا غروب 
آفتاب و زير گلوله توپخانه و بمباران نيروهاي 
دشـــمن به انجام ميرساندند.با عبور نيروهاي 
عراقي از كارون و پيشـــروي به طرف آبادان، 
جادههاي زميني توسط دشمن اشغال و عبور از 

آنها ناممكن شد.
تنها راه ارتباطي به جزيره آبادان، رودخانه 
بهمنشير بود كه آن هم به دليل بعد مسافت از 
بندر ماهشهر، به مدت 12 ساعت حركت لنجها و 
قايقها به طول ميانجاميد؛ بنابراين مناسبترين 
وسيله ممكن براي انتقال نيروها بالگرد بود. كه 
به همين دليل تعداد 6 فروند بالگرد شنوك و 
5 فروند بالگرد ترابري 214 و 205 از هوانيروز 

در بندر ماهشهر مستقر شد.
بالگردهـــا، نيروهـــاي نظامي و مردمي را 
با تجهيزات مورد نياز از ماهشـــهر به پاسگاه 
خســـروآباد و چويبده در جزيره آبادان تخليه 
ميكردنـــد، و در برگشـــت مردم جنگزده و 
مجروحان را به ماهشهر ميآوردند، و تا احداث 
جاده دسترســـي و نصب پل شـــناور بر روي 
رودخانه بهمنشير، اين وظيفه توسط هوانيروز 
انجام ميشد. همچنين يگانهايي از لشكر 77
خراسان و 21 حمزه(ع) كه در يكماهه اول جنگ 
در آبادان مســـتقر شده بودند توسط بالگردهاي 
هوانيروز منتقل شدند. پس از اشغال خرمشهر 
و تثبيت نيروهاي عراقي در ســـه راهي آبادان-
كيلومتري  ماهشهر، بالگردهاي هوانيروز در 20
شمال ماهشهر و در كنار رودخانه جراحي مستقر 
شدند و تا عمليات ثامناالئمه(ع) در پشتيباني از 
يگانهاي زميني، در تك هاي محدود و شناسايي 
و نيز تخليه مجروحين در انهدام نيروهاي عراقي 
از ايستگاه حســـينيه در مسير راه آهن اهواز، 
خرمشـــهر تا شمال  خرمشهر و آبادان به طور 

پيوسته فعاليت مي كردند، و در اين راه شهداى 
گرانقدرى را تقديم ملت كردند.
هوانيروز در عمليات  

در روزهاي اوليه جنگ تحميلي، 15 فروند از 
بالگردهاي هوانيروز در شمال شهرستان ماهشهر 
مســـتقر شدند، تا ضمن پشتيباني از رزمندگان 
ارتش و ســـپاه پاسداران، با تك مستقيم عليه 
نيروهاي دشمن در منطقه آبادان و خرمشهر، در 
تخليه مردم جنگزده و حمل مهمات، تجهيزات 
و نيروهاي رزمنده به جزيره آبادان اقدام كنند.

در عمليات ثامناالئمه(ع)، گروهى از هوانيروز 
كه جمعي پايگاه رزمي كرمان بودند، با تقويت 
بالگردهاي پايگاه پشـــتيباني عمومي اصفهان و 

مسجدسليمان در سازمان رزم قرارگرفتند.
عمليات ثامن االئمه(ع) در ســـاعت يك 
بامداد 5 مهر 1359 آغاز شـــد. در اين عمليات 
هوانيـــروز از 20 فروند بالگرد ،14 و 4 فروند 
بالگرد شـــنوك جهت هلىبرن استفاده كرد و 
نزديك به 300 تن از نيروهاى رزمنده به مناطق 
مـــورد نظـــر هلىبرن و 2 تن بار و مهمات به 
خطوط مقدم جبهه نبرد منقل شد. هوانيروز با 
انجام 600ساعت پرواز توانست به مدت دو روز 

اين مأموريت را با موفقيت به انجام برساند.
 در اوليـــن دقايق روز10 ارديبهشـــت 
سال1361  عمليات بيتالمقدس شروع شد.نقش 
هوانيروز، آتش پشتيبانى نزديك هوايى، شناسايى، 

تخليه مجروحين، ترابرى رزمندگان و.. از پيش 
مشخص شده بود. با پرواز هر بالگرد در منطقه، 

نيروهاى خودى روحيه مضاعفى مىگرفتند.
هوانيـــروز در اين عمليات با اســـتفاده از 
32 فرونـــد بالگرد 214، 28 فروند بالگرد كبرا، 
13فرونـــد بالگرد 206، 6 فروند بالگرد 205 و 
تعداد 16 فروند بالگرد شنوك و با انجام بيش 
از 5 هزار ســـاعت پرواز تعداد 3 هزار و 561

نفـــر از نيروهاى رزمنده  و 7820 مجروح را 
جابهجا كند و تبديل به يكى از اصلىترين اركان 

پيروزى در اين عمليات شود.
با توجه به شكل منطقه كه به صورت بيابانى، 
هموار و مســـطح بود تانكها، نفربرها و ديگر 
ادوات خودرويى دشمن به وضوح قابل رؤيت 
و شكار شدن بودند، با شجاعت و دالورمردى 
خلبانان بالگرد كبرا با شـــليك موشك ماوريك 
تعداد زيادى تانك و نفربر زرهى، خودرو، برج 
ديدهبانى و سنگرهاى انفرادى و اجتماعى دشمن 

مورد اصابت قرار گرفت. 
در مجموع سه مرحله اين عمليات، تعداد 
39 فروند موشك تاو و 14 هزار و 890 عدد 
راكت و دو فروند موشـــك ماوريك و هشت 
هزار و 750 گلوله توپ مورد استفاده خلبانان 
قـــرار گرفت.در عمليات بيتالمقدس، 4 تن از 
خلبانان هوانيروز به درج رفيع شـــهادت نائل 

شدند.

رژيم بعثى عراق، با استفاده از منافقين كه 
در اواخر جنگ به عنوان سربازان صدام ملعون 
وارد جنگ با ايران شـــده بودند، به اين اميد 
كه سرنوشـــت جنگ را به نفع خود تغيير دهد 
آخرين حمله خود را عليه ايران آغاز كرد. عناصر 
خودفروخته منافق با پشتيبانى رژيم بعثى عراق و 
خصوصاً نيروى هوايى آن رژيم در تاريخ3 مرداد 
1367 از محورهاى سرپل ذهاب و گيالنغرب 
به سمت اسالمآباد و نهايتاً تا حسنآباد و تنگه 

چهارزبر كرمانشاه پيش آمدند.
دوباره وضعيـــت روزهاى اول جنگ در 
منطقـــه غرب و جنوب تداعى و يك بار ديگر 
نياز به حضور هوانيروز به شـــدت احســـاس 
شد؛ در چنين شرايط سرنوشتسازى، خلبانان 
بالگردهـــاى كبرا با هدف قـــرار دادن ادوات 
زرهى منافقين بين جاده اســـالمآباد تا گردنه 
چهارزبر و خلبانان بالگردهاى شنوك و 214 با 
هلىبرن به اطراف گردنه چهارزبر و با هدايت و 
فرماندهى مستقيم شهيد سپهبد على صيادشيرازى 
از پيشروى آنها به سمت كرمانشاه جلوگيرى 
كردند و در تاريخ6 مرداد 1367 كار منافقين را 
يكســـره و تعداد بسيارى از آنها را به هالكت 
رسانده و يا اسير كردند؛ بدين ترتيب رشادت 
و دالورمردىهاى خلبانان و كاركنان هوانيروز 
در روزهـــاى آغازين جنـــگ و تداوم آن تا 
عمليات مرصاد برگ زرين ديگرى از عملكرد 

قهرمانانه ارتش را در تاريخ اين مرز و بوم رقم
 زد.

در عمليات مرصاد، 12 فروند بالگرد كبرا، 
14 فروند بالگرد 214، 12 فروند بالگرد شنوك، 
4 فرونـــد بالگرد 206 و 3 فروند بالگرد 205
شركت داشتند. 425 ساعت پرواز، حمل 388
مجروح و ترابرى بيش از 3360 نفر از رزمندگان 
از اقدامـــات مؤثر هوانيروز قهرمان در عمليات 

مرصاد بود.
هوانيروز با رشادت و دالوري هاي خلبانان 
خـــود در سرتاســـر جبهه هـــاي نبرد نقش 
انكارناپذيري در منهدم كردن دشمن ايفاء كرد 
و كارشناسان نظامي غربي و شرقي را در بهت 

و حيرت فرو برد.
 بـــا آغاز عمليات هـــاي آفندي ارتش و 
سپاه پاسداران، همواره هوانيروز به عنوان واحد 
پشتيبانيكننده يگانهاي تك  ور در راستاي پشتيباني 
آتش، تخليه مجروحين، هليبرن، تداركات هوايي 
و شناسايي مورد استفاده قرار مي گرفت و هيچ 
عملياتي وجود ندارد كه در دوران دفاع مقدس 
در مرزهـــاي زميني صورت گرفته و هوانيروز 
در آن شـــركت نكرده باشـــد؛ به طوري كه 
اكثريت عملياتهاي آفنـــدي و پدافندي با نام 
هوانيروز عجين گشـــته و نام هوانيروز در اين 
عمليات ها تثبيت شده است. در مجموع هشت 
ســـال دفاع مقدس، هوانيروز با انجام بيش از 
300 هزار ســـاعت پرواز عملياتي و شـــركت 
در اكثـــر عملياتهاى آفندي و پدافندي يكي 
از اركان پيـــروزي در دوران دفاع مقدس بوده

 است.
در حـــال حاضر نيز هوانيروز با توجه به 
مقـــدورات خود عالوه بر انجام مأموريتهاى 
رزمـــى اصلى خود همچـــون برقرارى نظم و 
امنيت در مرزها و مبارزه با اشرار و ضدانقالب، 
در حـــوزه امداد و نجـــات و مردميارى در 
حـــوادث غيرمترقبه طبيعى، از قبيل ســـيل و 
زلزله، اطفاى حريق و نصب دكلهاى مخابراتى، 
انتقال سوخت و مواد اوليه در مناطق محروم و 
صعبالعبور و امدادرسانى فعاليت چشمگير و 

قابل توجهى دارد.
نسل حاضر و نسلهاى بعد، اين واقعيتها را 
بدانند، كه سربازان فداكار ايران اسالمى در طول 
هشت سال دفاع مقدس با رشادت، پايمردى و 
نثار جان خود اجازه ندادند يك وجب از خاك 
پر افتخار ميهن اســـالمى از كشور جدا شود و 
هم اكنون نيز دالوران ارتش جمهورى اسالمى 
ايران كه وارثان راه پرفروغ شهيدان و ايثارگرانند؛ 
اجازه كوچكترين نگاه سوء دشمنان، به آب و 
خاك ايران اسالمى عزيز را نخواهند داد.    

در پايان گرامـــى مى داريم ياد و خاطره 
شهيدان دوران هشت سال دفاع مقدس بهويژه 
شهداي قهرمان و دالور هوانيروزشهيدان كشورى، 
شيرودى، سهيليان، آسيايى و... و تمام كسانى كه 
براى حفظ كيان و تماميت ارضى ميهن عزيزمان 
ايران، در اوج گمنامى و سلحشـــورى، بى هيچ 
ادعايى رفتند تا پروانه وار شمع وجود خويش 
را در راه دفاع از ارزشهاى واالى انقالب اسالمى 

نثار نمايند.
روح شان شاد و راهشان پر رهرو باد.

ارتش جمهورى اســالمى ايران، سازمان حفظ 
آثار ونشر ارزشهاى دفاع مقدس، واحد رسانههاى 

مكتوب

خاطره  غواص عمليات كربالى 4   هوانيروز قهرمان
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

به حكم تجربه و اندوخته در سالهاى گذشته كه طى آن خودروى 
ملى خود را ساختيم، زيرساختها را نوسازى كرديم، موانع تجارى را 
برداشتيم و بر بحران ارز فائق آمديم، مردم انتظار دارند براى چالشهايى 
كه ممكن است هر كشورى با آن روبرو شود، راهحل هايى در چنته 

داشته باشم.
بازنشستگى همچنين به من فرصت داد با جديت به مسئله خطير 
جنگ بپردازم؛ سازمان "بيردانا" براى صلح جهانىـ  كه من بنيانگذار و 
رئيس آن هستمـ  دقيقاً به همين منظور در سال 2005م. تأسيس شد. 
اين گام كوچكى در جهت [تحقق] صلح جهانى اســـت. مىخواستم 
با همكارى هواداران برجسته صلح در عرصه بينالمللى، اين سازمان، 
حضورى جدى و فعال در كارزار ضد جنگ داشته باشد. گفته شده 
كه قرار بود دو جنگ جهانى اول و دوم همه جنگ ها را پايان دهند 
ولى پس از كشته شدن بيش از 70 ميليون انسان و معلول و مجروح 
شدن ميليونها نفر ديگر و با خاك يكسان شدن شهرها و روستاهاى 
فراوان، ما همچنان درگير جنگ هستيم. در حالى كه واگذارى اوضاع به 
حال خود كار سادهاى است اما من اعتقاد راسخ دارم كه اگر همچنان 
به تماشاچى بودن بسنده كنيم و شاهد كشته شدن مردم باشيم و ببينيم 
كشـــورهايى به طور كامل صحنه جنگ تمام عيار شده و به ويرانهاى 

تبديل شدهاند، شايسته هرگونه نكوهش اخالقى هستيم.
در گذشته، حكام براى اشغال سرزمين و تأسيس امپراتورىها و 
تبليغ ايدئولوژىها و گسترش سلطه خود وارد جنگ مى شدند و اگر 
كسى در برابرشان مى ايستاد مورد پيگرد قرار مى گرفت و كشته مىشد 
و سرزمينش اشغال و كشور تازهاى در آن تأسيس مىشد. پس از آن 
جنگهايى در گرفت كه هدف از آنها ظاهراً ساخت جوامعى مبتنى بر 
برابرى بود. در اين راه نيز دهها ميليون نفر كشـــته شـــدند و اكنون نيز 
شمار بيشترى از مردم به نام حقوق بشر و دموكراسى، قربانى مىشوند. 
من مىكوشم از طريق اين سازمان، پيامى را گسترش بدهم كه مضمون 
آن صلح از ديدگاه خودمان يعنى خيلى ساده، نبود جنگ است. ما نبايد 

از اين پيام ساده، منحرف شويم.
متن بيشتر سخنرانىهاى خود را در مؤسسه "بيردانا براى رهبرى" 
كه مقر آن در شـــماره 8 بريسنكت روبروى درياچه "بوتراجايا" است، 
تهيه كردهام. اين مؤسسه، ثمره ايدهاى است كه دبير سياسى سابق من 
"ماتياس چانگ" مطرح ســـاخت. مؤسسه به منظور نگهدارى اسناد و 
مدارك مهمى كه در اختيار چهار نخست وزير اول [مالزى] قرار داشت، 
تأسيس شد. كميته اى ويژه متشكل از برخى اعضاى بخش خصوصى 
ـ كه همه آنها از دوســـتان من هســـتندـ  به رياست مرحوم "تون سرى 
عزيزان زينالعابدين"244 عهدهدار تأمين مالى ســـاختمان شدند؛ بنابراين 
هيچ بودجه دولتى به اين مؤسسه انتقال پيدا نكرده است. در آن زمان 
حرف و حديثهايى در مورد دريافت هداياى دولتى متعددى از سوى 
من، مطرح شد. اين درست كه دولت قطعه زمينى را به من پيشنهاد داد 
ولى به آنها گفتم بهاى آن را خواهم پرداخت. اين همان زمينى است كه 
باغ درختان ميوهام در آن واقع شده است. هرگز نخواستهام چيزى را كه 
متعلق به خودم نباشد، بگيرم. لذا زمينى را كه دولت ايالتى "قدح" اندكى 
پس از عهدهدارى پست نخستوزيرى به من پيشنهاد داد، نپذيرفتم. همين 
موضوع در خصوص اتومبيلهايم نيز صدق مىكند. من تنها دو دستگاه 
است كه بهاى  و دومى "پروتون ساگا"  خودرو دارم كه اولى "كانسيل" 
آنها را نيز پرداختهام. بقيه خودروها نيز در وزارت امور دارايى ثبت شده 
و اموال دولتى به شمار مىروند. هنگامى كه بازنشسته شدم اين اتومبيلها 

از جمله اتومبيلى كه شركت "پروتون" تقديم كرده بود را پس دادم. 
ادامه دارد

پينوشت:
244- "تون سرى عزيزان زينالعابدين" رئيس "پتروناس" در 14

ژوئيه 2004م. درگذشت.

رســـانهها و تحليلگران بين المللى 
اعتقاد دارند عربستان سعودى نتوانست 
به اهداف از پيش تعيين شـــده خود از 
برگزارى نشســـت سى و نهم شوراى 
همكارى خليج فارس در زمينه افزايش 

فشار بر قطر و ايران دست پيدا كند.
 به گزارش گروه تحليل، تفسير و 
پژوهشهاى خبرى ايرنا، تنش در روابط 
سياســـى قطر و عربستان در ژوئن سال 
2017 (تابســـتان 1396) به يكباره اوج 
گرفت و سه كشور مصر، امارات متحده 
عربـــى و بحرين همگام با حكام رياض 
قطر را تحريم كردند. اين چهار كشور با 
توجه به موقعيت جغرافيايى خود محاصره 
همه جانبه دريايى، هوايى و زمينى را عليه 
قطر به اجرا گذاشتند. تحوالتى كه در چند 
هفته اخير رخ داده است حكام عربستان به 
ويژه محمد بن سلمان وليعهد اين كشور 
را تحت فشار شديد بين المللى قرار داده 
و اين كشور را در افكار عمومى جهانيان 

منفور ساخته است.
قتل جمال خاشـــقچى منتقد دربار 
ســـعودى در خاك تركيه (اصلى ترين 
متحد منطقه اى قطر) مهمترين موضوعى 
بـــود كه تاحدودى موازنه را به نفع قطر 
تغيير داد. جنايات رژيم سعودى در يمن 
نيز بر شـــدت نفرت از متجاوزان افزوده 
است. همچنين كاهش قيمت نفت و اعالم 
خبر خروج قطر از سازمان توليدكنندگان 
نفت (اوپك) هم توجه جهانى را به اين 
كشور سرشار از منابع گازى جلب كرد. 
رياض براى خالصى از اين فشار سنگين 
بين المللى از امير قطر براى حضور در 
نشســـت شوراى همكارى خليج فارس 
دعوت رســـمى به عمل آورد. امير قطر 
اما در اين نشست شركت نكرد و وزير 
امور خارجه خود را به رياض فرســـتاد. 
البته گفتنى اســـت نمى توان اين اقدام 
ســـعودىها را نشانه اى مبنى بر كاهش 
تنشها ارزيابى كرد زيرا حتى ارسال اين 
دعوتنامه نيز برخالف عرف ديپلماتيك 
صورت گرفت و به جاى انجام دعوت 
توسط يك مقام سعودى، پيام به وسيله 
دبير كل شوراى همكارى خليج فارس به 

دوحه برده شد. 
در طرف مقابل نيز مشاور وزير امور 
خارجه قطر اين دعوتنامه را دريافت كرد. 
به رغم رفتار خارج از عرف سعودى با 
هيات قطرى در نشســـت يا بى توجهى 
«ملك ســـلمان» به آنها اما بسيارى از 
رســـانههاى جهان اعتقاد دارند دوحه به 
خوبى توانست اين بحران را مهار كرده و 
تالش رياض براى به دست آوردن اهرم 

فشار بر قطر را ناكام بگذارد. 
رياض عامل سياستهاى ضدايرانى 

آمريكا
هنوز محاصره قطـــر ادامه دارد و 
تحول عمده سياسى در ميان كشورهاى 
عربى رخ نداده كه دوحه به تنشزدايى 
با همســـايگان خود متقاعد شـــود؛ اما 
مهمتريـــن موضوع از نگاه ســـعودى، 
سياستهاى ايران بود. همانطور كه دبير 
كل شوراى همكارى خليج فارس پيش 
از نشست عنوان كرده بود عمده تمركز 
اين گردهمايى بر موضوع ايران در دوره 

اعمال تحريمها از سوى آمريكا بود. در 
همين راستا و بر اساس گزارش تارنماى 
«Saudi Gazette» ملك سلمان پادشاه 
عربســـتان در سخنرانى خود در نشست 
بر همين موضوع متمركز شـــد و تاكيد 
كرد اعضاى اين شـــورا در كنار شركاى 
خود بايد در مقابل ايران متحد شوند.اين 
در واقع همان دستور كارى است كه از 
ســـوى واشنگتن بر رياض تحميل شده 
است. شبكه تلويزيونى سى.ان.بى.سى در 
گزارشى نشست يك روزه اين شورا را 
تحت تاثير تنش با قطر و بحران خاشقچى 

دانست و عنوان داشت اگرچه اين مسائل 
اتحاد منطقه اى كشـــورهاى عربى را در 
معرض خطرات جدى قرار داده اما در اين 
نشست مسائل امنيتى همچون جنگ يمن، 
نفوذ منطقهاى ايران از اهميت بيشـــترى 

برخوردار بودند. 
اين گزارش افزود: به دنبال برخى 
مســـائل بين المللى كه مهمترين آن قتل 
منتقد عربستانى بود بر فشارهاى واشنگتن 
عليه رياض هم افزوده است. كاخ سفيد بر 
عربستان سعودى براى پايان دادن به جنگ 
چهار ساله يمن نيز فشار مى آورد زيرا 
يمن اكنون در معرض قحطى شـــديدى 
قرار دارد. همچنين دولت آمريكا تاكيد 
دارد عربستان بايد براى مقابله با قدرت 
ايران روابط خود را قطر دوباره برقرار كند 
تا كشورهاى عرب حوزه خليج فارس در 
برابر تهران متحد باشند. اين شبكه خبرى 
با بيان اينكه اياالت متحده خواستار كم 
رنگ شـــدن مرزها ميان كشورهاى اين 
شورا و حتى افزودن اردن و مصر به آن 

است، آورد: واشنگتن اعتقاد دارد اين امر 
در زمينه مقابله با ايران مهم است ضمن 
اينكه به آمريكا اجازه مى دهد ارتباطات 
اقتصادى خود را بر توسعه اين منطقه و 

كمك به اين كشورها متمركز سازد. 
رياض نيازمند بقاى شوراى همكارى
حاضر نشدن دو رئيس دولت عمان 
و قطـــر در رياض در كنار رويكردهاى 
ميانه روى كويت و عمان باعث شـــده 
اســـت كه نشســـت اخير از اهميتى به 
مراتب كمتر برخوردار باشد. همه شواهد 
حاكى از تضعيف اين شـــورا و جايگاه 

ســـعودى در بين 6 كشور عضو است. 
اين اجالس براى نخستين بار يك روزه 
برگزار شد و برخالف دورههاى گذشته 
وزراى خارجه كشورهاى عضو هم پيش 
از اجالس سران، ديدار مقدماتى را براى 

انجام هماهنگىها برگزار نكردند. 
تارنماى شبكه تلويزيونى «الجزيره» 
در يك گزارش تحليلى در مورد انتظارات 
از نشست اخير شوراى همكارى بر اين 
باور است كه هنوز شكاف در ميان اعضا 
وجود دارد. به اعتقاد كارشناس اين شبكه 
تلويزيونى در سى ونهمين نشست شورا 
هم شكافهاى سنتى ديده شد. سالها 
است كه ديدارهاى اعضاى اين نشست 
به شـــدت نمادين شـــده و اين شورا 
نتوانسته است موجب روابط نزديك تر 
كشورهاى عضو شود. اين شورا از بحران 
ســـال 2014 تاكنون نه تنها ناتوانى خود 
را در زمينه ميانجى گرى بين كشورها به 
نمايش گذاشت حتى ضعف در كاهش 
تنش ميان اعضاى خود را براى همگان 

اشـــكار ساخت. در آن زمان سه كشور 
عربســـتان، امارات و بحرين قطر را به 
مداخله در مســـائل داخلى ديگر اعضا 
متهم كردند و چند ماه سفراى خود را از 

دوحه فراخواندند. 
«محجوب زيـــورى» مدير مركز 
مطالعات منطقه اى دانشگاه قطر اعتقاد 
دارد ســـنتها در شورا به ابزارى براى 
اعمال قدرت رياض به عنوان يك بازيگر 
منطقهاى تبديل شدهاند. بدون شورا اين 
كشور هم هيچ قدرتى در منطقه نخواهد 
داشت زيرا رياض از اين طريق خود را در 

نقش رهبر اقتصادى و سياسى كشورهاى 
عربى به نمايش مى گذارد. به همين دليل 
است كه حكام سعودى تالش دارند تا در 
هر صورتى شورا را حفظ كنند. بر اساس 
تحليل اين رسانه قطرى اكنون كه توپ 
در زمين دوحه قرار گرفت اين كشـــور 
هم با ارسال هيات نمايندگى سطح پايين 
فرصت به دست آورد تا ادعاها عليه خود 
در زمينه همراه نبودن با ديگر كشورهاى 
عربى منطقه را خنثى كند. تحليلگران نيز 
مى گويند شـــوراى همكارى نشان داده 
است در حل بحرانها ناتوانى دارد بنابراين 
از نظر سياسى و اقتصادى بى فايده بودن 
خود را اثبات كرده است. اما عربستان به 
شدت بر حفظ آن تاكيد مى كند. اخيرا 
برخى تحليلگران اعالم دولت قطر مبنى 
بر خروج از ســـازمان اوپك را نشانهاى 
براى زمينه سازى جهت خروج از شورا 
ارزيابى كردند. با اين حال تارنماى شبكه 
خبرى «بلومبرگ» اعتقاد دارد «قطر با ادامه 
حضور خود در شوراى همكارى خليج 

فارس بيشتر باعث آزار عربستان سعودى 
مى شود. خروج دوحه از اوپك چندان 
بااهميت نبود اما خروج از اين شـــورا 
پيامدهاى بسيار سنگينى را براى قطر به 

همراه خواهد داشت.
به گزارش اين شـــبكه آمريكايى، 
عربســـتان و امارات هميشـــه به دنبال 
تضعيف موقعيت قطر بودهاند و خروج 
دوحه از شورا به نفع سياستهاى آنها 
است زيرا اين اقدام در واقع اثبات سخنان 
آنها عليه مقامها و خط مشىهاى دوحه 
است. آنها مدعى هستند اين كشور تالش 

مى كند اتحاد كشـــورهاى عربى حوزه 
خليج فارس را تضعيف كند. براســـاس 
اين گزارش، قطر با ماندن در شورا نه تنها 
چالشى براى عربستان خواهد بود بلكه 
در جهان عرب خود را به عنوان كشورى 

بى مسئوليت نشان نمى دهد. 
آمريــكا و بازيچه دموكراســى در 

خاورميانه
آمريـــكاى ترامپ هر چند به مانند 
اســـالفش با شـــعارهايى چون توسعه 
دموكراســـى و حقوق بشر در جهان و 
مناطقى چون خاورميانه جوالن نمى دهد 
اما هنوز اين مفاهيم و شعارها دستمايه 
اهداف يكجانبه گرايانه كاخ سفيد قرار 
مى گيرد.گفت وگـــوى «نيكى هيلى» 
نماينده مستعفى آمريكا در سازمان ملل 
متحد با نشـــريه «آتالنتيك» كه در سفر 
وى به واشنگتن براى حضور در مراسم 
درگذشـــت بوش پدر صورت گرفت و 
نخســـتين روز هفته جارى در رسانهها 
بازتاب يافت در بردارنده نكاتى بود كه 

مورد توجه بسيارى از ناظران و تحليلگران 
قـــرار گرفت؛ از پرخاش جويى و رفتار 
تهاجمى «دونالد ترامپ» براى ترساندن 
ديگران و ترفندى جهت امتيازگيرى از 
رقبا تا اشاره به چين و روسيه به عنوان 

دشمنان ژئوپليتيك آمريكا.
وى در بخشـــى از اين گفت وگو 
تصريـــح كرد مســـئوليت قتل «جمال 
خاشقچى» را متوجه عربستان مى داند و 
از اين اقدام چشم پوشى نخواهد كرد با 
اين حال نيازمند همكارى و شـــراكت با 
سعودىها و حمايت از آنان براى مقابله 

با جمهورى اسالمى ايران است.نكته قابل 
تامل اينكه هيلى در همين گفت وگو بر 
مسئوليتهاى آمريكا در زمينه مقابله با 
نقض آزادى مردم، فساد، استثمار جنسى 
و دفاع از حقوق بشـــر، دموكراســـى و 
شرافت انسانى تاكيد كرده و مدعى شده 
كشـــورهايى چون ايران، سوريه، كوبا يا 
ونزوئال را بايد در اين زمينه محكوم كرد، 
با اين حال حمايت از متحدان از اوكراين 
گرفته تا اسرائيل اهميتى انكارناپذير دارد.
نگاهى به اوضاع متحدان منطقه اى آمريكا 
نشـــان مى دهد كه طى ساليان گذشته 
تناسبى بين شعارهاى تحقق دموكراسى و 
حمايت از حقوق بشر با اهداف و منافع 
خاورميانه اى واشنگتن برقرار نگشته و 
در شرايط جديد حتى جنبههاى نمادين 
اين شعارها نيز زير سايه سوداها ترامپ 

رنگ باخته است.
اوايل هزاره جديد و پس از حوادث 
يازده سپتامبر 2001 بود كه «خاورميانه 
بـــزرگ» به عنوان راهبردى براى ايجاد 
تحوالت مطلوب منطقه اى و در راستاى 
رفع چالشهاى سياسى، امنيتى و اقتصادى 
واشنگتن علنى شد؛ راهبردى كه توسعه 
اقتصادى، دموكراتيزاســـيون، گسترش 
آموزش، انواع آزادىها و نيز سكوالريزم را 
مرهمى براى عالج آفاتى چون بنيادگرايى 
و تضمين منافع طوالنى مدت آمريكا در 
خاورميانه تجويز مى كرد.پنج سال پس 
از آن بود كه «كاندوليزا رايس» وزير امور 
خارجه دولت بوش پسر، از طرحى نو 
با عنوان «خاورميانه جديد» رونمايى كرد 
كه با شعارهايى مشابه همچون حمايت 
از حقوق اقليتهاى قومى و مذهبى، در 
عمل «بالكانيزه شدن» خاورميانه را دنبال 
مى كرد؛ يعنى فروپاشى دولتهاى چالش 
ساز براى آمريكا در جهت تضمين سيطره 
بر منابع فسيلى منطقه، ايجاد فضاى تنفس 
امن و عميق براى رژيم اشغالگر قدس 
و تضعيـــف قدرت ژئوپلتيك بازيگران 
منطقه اى جهت همســـو سازى آنان با 
سياستهاى واشنگتن.در اين سالها بارها 
دولتهاى غيردموكراتيك منطقه مخاطب 
هشـــدار يا توصيههاى حقوق بشرى و 
دمكراسى خواهانه رهبران كاخ سفيد قرار 
گرفته اند اما اين متغير به واسطه حمايت 
بى دريغ واشنگتن از متحدان مستبد عمال 

بى اثر بوده است؛ همچنان كه اشغالگرى
و شهرك سازىهاى غيرقانونى به موازات
نقض حقوق بشر و جنايات آشكار رژيم
صهيونيستى در سرزمين اشغالى روندى
بى وقفه داشـــته است .نماينده آمريكا
در ســـازمان ملل عربستان سعودى را
شـــريك و همكار منطقه اى اين كشور
مىخواند و مدتها است ترامپ تالشى
بى سابقه را براى تطهير وليعهد سعودى
از جرم سالخى روزنامه نگار منتقد كار
بسته اســـت تا جايى كه اين موضوع
اعتراض ســـناتورهاى هم حزبى رئيس
جمهورى را نيز به دنبال داشته است .طى
دهههاى گذشته بارها موج دموكراسى
پراكنى آمريكايىها موجب شد تا برخى
متحدان واشـــنگتن دست كم به شكلى
صورى اصالحاتى سياسى را به نمايش
بگذارند همانند آنچه در دوره رياســـت
جمهورى دموكراتهايى چون «جان اف
كندى» و «جيمى كارتر» در سياســـت
خارجى اياالت متحده رخ داد. گاهى هم
برخى رهبران خاورميانه همچون ملك
عبداهللا در عربســـتان (2015-2005) با
وعده انجام اصالحات گسترده زمامدارى
خود را آغاز كردند كه البته اين وعدهها
پيشرفتى را در تغيير وضعيت سياست
و حكومت به وجود نياورد.با گذشـــت
اين ســـالها، اكنون در واشنگتن دولتى
بر سر كار است كه سنخيتى با موضوع
اصالحات ميان ديكتاتورىهاى متحد و
همسو ندارد و عربستان نيز به رغم اعطاى
برخى امتيازات اجتماعى به زنان، يكى
از خودكامه ترين ادوار پادشاهى خاندانى

را مى گذراند. 
حمايت آمريكا از بســـتهترين و
غيرمردمى ترين نظامهاى سياسى منطقه
محدود به عربستان نيست. نزديك ترين
رقيب عربستان در حكومتهاى خودكامه
خاندانى بحرين است كه با ناديده گرفتن
اكثريت شيعه اين كشور، آنان را از حقوق
اوليه سياســـى و مدنى محروم ساخته و
رژيم آل خليفه احكامى قابل تامل چون
ســـلب تابعيت رهبران سياسى شيعه و
فعاالن حقوق بشـــر بحرينى را صادر
ســـاخته است.نگاهى به روابط خارجى
كشـــورهايى چون مصر، تونس و يمن
پيش از تحوالت بهار عربى نيز نشـــان
از روابط تنگاتنگ كاخ سفيد با حاكمان
تماميت خـــواه خاورميانه دارد و نكته
ديگر اينكه واشـــنگتن در دوره ترامپ
بيشـــترين اصطكاكها را با دولتهاى
مردمساالر منطقه چون جمهورى اسالمى
ايران و تركيه داشـــته است. از اين رو
مىتوان گفت نزديكى مناسبات واشنگتن
با دولتهاى مستبد منطقه در بسيارى از
موارد رابطهاى معكوس با شاخصهاى
مردمساالرى برقرار كرده است. با توجه
به اين ســـابقه و به ويژه رويكردهاى
دولت ترامپ در روابط با متحدان مستبد
منطقهاى، اظهارات نماينده واشنگتن در
ســـازمان ملل مبنى بر مسووليتها و
شـــعارهاى آمريكايى در جهان بيش از
هر زمان ديگرى دموكراســـى خواهى
اين كشـــور را به مضحكهاى بينالمللى

مانند مى سازد.  

تالشهاى ناكام رياض در نشست شوراى همكارى خليج فارس 
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Plate for 500.000 bbl crude oil storage tank

THICKNESS(MM)TOTAL WEIGHT(TON)MATERIALITEM

10TO 3715.000A537    CL21

5TO 1417.500A283C2

32.500TOTAL(TON)
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ایمیل  خط ارتباطي :

پاسخ مسئوان

پاسخ شركت مترو درخصوص ايستگاه ملت 
احتراماً خواهشمند است درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، 
چهارشنبه مورخ 1397/10/5 با عنوان ايستگاه متروي ملت را دريابيد، 

پاسخ زير به چاپ برسد: 
ضمن تشكر از اين مسافر گرامي، به اطاع مي  رساند سنگفرش 
به كار رفته در ايستگاه ملت طرح دار و سفيد و سياه بوده و در حال 
حاض���ر داراي 17 تابلو و بنر تبليغاتي معمولي و 17 تابلوي تبليغاتي 
ايت باكس و همچنين 8 تابلوي هنري و نقوش برجسته است. ازم به 
توضيح است كه به دليل سقف كاذب قوس دار ايستگاه ياد شده، امكان 

استفاده از تابلوهاي تبليغاتي بر روي سكو وجود ندارد. 
محسن محمديان 
مشاور مدير عامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل 

ضرورت گازرساني به روستاي »كراب« سبزوار
روستاي »كراب« از توابع سبزوار استان خراسان رضوي با جمعيتي 
افزون بر800نفر در22كيلومتري اين ش���هر واقع شده است و عليرغم 
اظهارنظر مسئوان ذي ربط كه فاصله زياد »كراب« را دليل عدم صرفه 
اقتصادي براي گازرساني به آن اعام كرده اند، خط انتقال گاز به »جغتاي« 
از زمين هاي همين روستا مي گذرد تاش هاي چندساله مردم »كراب« 
براي بهره مندي از گاز در حالي بي نتيجه مانده است كه روستاهاي دور 
افتاده و تقريباً با جمعيتي كمتر از 10خانواده در بخش هاي »ششتمد« و 
»جغتاي«  گازرساني شده است، اهالي دهستان و بخصوص روستاي 
كراب كه همواره همراه انقاب بوده اند و 34 شهيد و ده ها جانباز تقديم 
كرده اند، از وزير محترم نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران تقاضا 

دارند »كراب« را در برنامه هاي جاري گازرساني قرار دهند.
از اهالي روستاي »كراب«

برنامه خندوانه از قبل ضبط شده بود
انتقادي به خط ارتباطي روزنامه اطاعات دارم، چرا تمامي پيام هاي 
خوانندگان را بدون بررسي و تحليل چاپ مي كنيد؟ 4 دي ماه در اين 
ستون انتقاد خواننده اي به برنامه شاد رامبد جوان بدون توجه به حادثه 
سوختن دانش آموزان مدرسه اي در زاهدان در ميان شعله هاي آتش را 
چاپ كرده بوديد، در صورتي كه برنامه خندوانه از قبل ضبط ش���ده 
اس���ت و به صورت زنده پخش نمي شود. پس درج اين گونه مطالب 
كه نشان از بي اطاعي برخي از خوانندگان روزنامه دارد، بايد با دقت 
بيشتري انجام شود. اميد است بعد از اين پيام هاي خوانندگان روزنامه 

با وسواس و دقت بيشتري انتخاب و چاپ شود.
محموديـ  خواننده روزنامه اطاعات
خط ارتباطي: اضافه كردن مواردي مانند تس���ليت به بازماندگان 
حوادثي مانند آتش سوزي مدرسه اي در زاهدان به ابتداي برنامه هاي ضبط 
شده اگرچه مشكاتي دارد، اما امكان پذير است، هرچند كه احتمال دارد 
س���هواً فراموش شود. ضمن آن كه اين كار به شكل زيرنويس برنامه 

هم قابل اجرا است. 
براي آزمون استخدام در شركت هاي خصوصي اطاع رساني نكردند
با پرداخت مبلغ قابل توجهي در آزمون اس���تخدامي شركت هاي 
خصوصي ثبت نام كردم كه متأسفانه چند روز پيش بدون اطاع رساني 
قبلي به ثبت نام كنندگان، مرحله اول آزمون استخدامي به صورت اينترنتي 
برگزار شده است. با اينكه شماره هاي تماس افراد در آن سازمان موجود 
بوده، هيچ گونه اطاعي به متقاضيان استخدام داده نشده است، در چنين 
شرايطي پاسخگوي افرادي كه مبالغ زيادي به اميد استخدام شدن در 
شركت هاي خصوصي پرداخته اند، چه كساني خواهند بود؟ اميدوارم نهاد 

يا سازماني درصدد مبارزه با اين گونه خافكاري ها تشكيل شود. 
از متقاضيان استخدام در بخش خصوصي 

زمان ضبط پيام ها را افزايش دهيد
مدتي اس���ت كه براي پيام گذاش���تن در خط ارتباطي روزنامه 
اطاعات با مش���كل مواجه هستم، گويا زمان ضبط پيام ها را به كمتر 
از 1 دقيقه كاهش داده ايد. به نظر ش���ما در اين زمان كوتاه مي توانيم 
مفهوم كلي صحبت هايمان را انتقال دهيم؟ لطفاً زمان ضبط پيامگير را 

افزايش دهيد. 
اكبريـ  خواننده روزنامه اطاعات
خط ارتباطي: زمان ضبط هر پيام 2 دقيقه است و تعداد پيام هاي ضبط 
و چاپ شده نشان مي دهد كه زمان مناسبي است، دليل محدوديت زماني 

هم اين است كه خوانندگان بيشتري بتوانند پيام هايشان را بگويند. 
بانك هاي خصوصي ملزم به پرداخت وام ازدواج شوند

باوجود درآمدهاي كان بانك هاي خصوصي كه توس���ط عده اي 
از اعضاي اتاق بازرگاني، مديران صنايع و تجار تأس���يس شده است، 
اقدامي براي پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج جوانان انجام نمي دهند، 
در صورتي كه دولت براي كاهش مشكات مالي بانك هاي دولتي بايد 
بخشي از تأمين و پرداخت وام هاي ضروري را به بانك هاي خصوصي 

واگذار كند.
تلفن به خط ارتباطي

نهادهاي پرهزينه  و كم بازده منحل شوند

مطلبي با عنوان »رضا شاه وزارت دربار را منحل كرد« در ستون 
امروز در تاريخ ضميمه جامعه3 دي ماه  روزنامه اطاعات چاپ شده 
بود، با اين مضمون كه رضا ش���اه وزارت دربار را دس���تگاهي زائد و 
پرهزينه اعام داشت و دستور داد منحل شود. متأسفانه در حال حاضر نيز 
مؤسسات و نهادهايي پرهزينه و كم بازده كه باعث از بين رفتن بيت المال 
مي شوند، در كشور بسيار است، ايكاش دولتمردان و نمايندگان مجلس 

شوراي اسامي براي منحل كردن اين نهادها چاره انديشي كنند.
تلفن به خط ارتباطي

اقتدار ملت مقابله با تحريم ها است

دولتمردان توجه داش���ته باشند كه اعضاي اتحاديه اروپا و  ديگر  
كشورهاي اروپايي  همان دشمنان ملت ما در دوران جنگ تحميلي هستند 
كه مواد ش���يميايي را در اختيار رژيم بعث عراق براي نابودي انقاب 
اسامي و هموطنان بيگناهمان در مناطقي مانند شلمچه و سردشت قرار 
دادند. مسئوان مطمئن باشند كه آن ها هيچگاه راه اجراي برجام را براي 
ما هموار نمي كنند و به تعهداتشان هم تا زماني كه منافع كشورشان در 
خطر باشد. عمل نخواهند كرد. از اين رو بهتر است با توجه به استعداد 
و توانايي هاي نيروهاي فعال و خوش���فكر جوانان كشورمان درصدد 
راه اندازي و رونق توليد باشند، مسلماً مقاومت و اقتدار ملت ايران باعث 

رفع تحريم ها و شكست دشمنان خواهد شد.
درويشيـ  بوكان)آذربايجان غربي(

چراغ راهنمايي ورودي پل صدر بهتر تنظيم شود

يكي از معضات رفت و آمد از پل صدر وجود چراغ هاي راهنمايي 
در انشعاب خيابان هاي فرعي متصل به پل يادشده مانند خيابان هاي قيطريه 
و كاوه است. متأسفانه زمان تنظيم چند ثانيه اي چراغ هاي راهنمايي اين 
ورودي ها و عجله رانندگان براي ورود به پل صدر، باعث تصادف هاي 
متع���دد طي روز در اين  محدوده مي ش���ود. از مأموران راهنمايي و 
رانندگي تقاضا داريم براي افزايش زمان چراغ هاي راهنمايي محدوده 
پل صدر، كاهش جريمه ها در محدوده پل و با حداقل افزايش سرعت 

مجاز خودروها بر روي پل صدر اقدام كنند.
شهروند تهراني

تقاضا از سردبير روزنامه اطاعات
با توجه به ارائه ايحه بودجه سال 98 توسط رئيس جمهوري به 
مجلس ش���وراي اسامي، از سردبير روزنامه اطاعات انتظار مي رود 
كه درباره اين موارد قلمفرسايي كنند شايد نوشته هاي ايشان راه گشاي 
برخي از مش���كات كش���ور در سال آينده باشد: براي رعايت عدالت 
اجتماعي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق ها به وسيله دولت 
الزامي باشد، همچنين افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان با درصد 
ثابت باعث افزايش فاصله هاي طبقاتي در كش���ور خواهد شد و دليل 
اين گفته هم مزايايي از قبيل اضافه كاري، حق مأموريتي است كه اكثر 

شاغان از آن ها بهره مندند.
خوانندة روزنامه اطاعاتـ  گرگان 

با مديران متخلف برخورد قانوني صورت گيرد
عامل اصلي بروز بحران كارگري و ورشكستگي شركت قديمي 
صنايع آذر آب اراك، ش���ركت كارگزاري وابسته به يكي از بانك هاي 
دولتي در بورس تهران بود. هرچند در پي بروز اين مشكل مديرعامل 
آن شركت واگذاري از كار بركنار شد، اما جا دارد دستگاه هاي نظارتي 
نسبت به برخورد با مديراني كه با سوءمديريت باعث بروز بحران هاي 
كارگري مي شوند، برخورد جدي و قانوني داشته باشند تا با پيشگيري 
از اين سوء تدبيرها و مديريت ها، مانع بزرگنمايي آن ها در شبكه هاي 

غربي معاند انقاب باشيم. 
احمدي 

زاه���دان � خبرنگار اطاعات: معاون 
اول رئيس جمهوري با اش���اره به ضرورت 
ت���اش بي وقفه در جهت رفع محروميت از 
مناطق محروم و اهتمام مسئوان براي حل 
مشكات طبقات ضعيف جامعه تاكيد كرد: 
بايد اس���تعداد ها و توانمندي هاي موجود در 
مناطق مختلف ايران شناسايي شود و در جهت 
آباداني و پيشرفت كشور، رفع محروميت و 

توسعه اشتغال از آنان حمايت كنيم. 
دكتر اس���حاق جهانگيري در مراسم 
بهره برداري از 800واحد مس���كن روستايي 
مددجويي در استان سيستان و بلوچستان و 
شهرستان قصر قند با تقدير از همه تاشگران 
در جهت خدمت رساني به مردم در مناطق 
محروم اظهار اميدواري كرد كه مس���ئوان 
بتوانند در زمينه تاش براي رفع محروميت از 
مناطق محروم موفق بوده و گام هاي اساسي 
بردارند.   معاون اول رئيس جمهوري با اشاره 
اينكه در آستانه چهلمين سال پيروزي انقاب 
اسامي قرار داريم، اظهار داشت: مطمئناً يكي 
از مهمترين آرمان هاي انقاب اسامي كه امام 
راحل براي اين انقاب ترسيم و بر آن اصرار 
و تاكيد داشتند و هدف مهم انقابيون بوده، 
اين است كه اين انقاب، انقاب مستضعفان 
و پا برهنگان و كساني است كه رنج و مشقت 

بسيار ديده و دچار كمبود هستند.  
جهانگيري با بيان اينكه در بررس���ي 
عملكرد چهل س���اله انقاب اسامي حتما 
نقاط مثبت و ضعفي داشته ايم، اضافه كرد: 
ممكن است در بسياري از امور مي توانستيم 
بهتر اقدام و برنامه ريزي كنيم و در بعضي از 
امور هم تاش خوبي داشته ايم و اقدام موثري 
در حوزه هاي مختلف انجام شده است.  او با 
بيان اينكه يكي از اقدامات مهمي كه در چهل 
س���ال پس از انقاب انجام شد رسيدگي به 
دورافتاده ترين نقاط كش���ور بوده است كه با 

تشكيل جهاد سازندگي ساير نهادهاي انقابي 
يكي پس از ديگري سعي شد تا چهره خشن 
محروميت را از مناطق مختلف كش���ور رفع 
كنند، تاكيد كرد: به رغم اينكه اقدامات موثر 
و مثبت فراواني انجام ش���ده است اما هنوز 
محروميت هاي زيادي وجود دارد و مناطقي 
مانند قصر قند هستند كه بايد با يك همت و 
تاش جانانه اين مناطق را به آباداني برسانيم.  
وي با بيان اينكه در جريان اين سفر مسائل 
و مشكات اس���تان بررسي خواهد شد و 
راهكارهاي مناسب براي حل اين مشكات 
انديشيده مي ش���ود، افزود: صنايع دستي و 
محصواتي كه در مناطق محروم توليد مي شود 
نشان مي دهد كه در هر گوشه اي از اين كشور 
و دور ترين نقاط از پايتخت بهترين استعدادها 

و توانمندي ها و امكانات وجود دارد. 
معاون اول رئيس جمهوري، وزير فرهنگ 
و ارشاد اسامي، رئيس سازمان صنايع دستي 
و گردشگري و ساير مسئوان ذيربط در امور 
فرهنگي را به حمايت همه جانبه از تاشگران 
در اين عرصه فراخواند و گفت: مطمئنم اگر در 
زمينه صنايع دستي و استعدادهاي گردشگري 
و فرهنگي استان سيستان و بلوچستان سرمايه 
گذاري خوبي داشته باشيم، قطعاً در اين استان 
بيكار نخواهيم داشت.  وي با اشاره به وجود 
آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري همچون 
شهر سوخته در استان سيستان و بلوچستان بر 
ضرورت تاش براي شناساندن اين جاذبه هاي 
تاريخي و فرهنگي به گردشگران، افزود: بايد 
در جهت توس���عه اشتغالزايي تاش كنيم؛ 
خوشبختانه اعتبارات بسيار خوبي در زمينه 
توس���عه اشتغال روستايي از سوي دولت در 
نظر گرفته شده است كه با سود بسيار كم به 
هر ميزان كه نياز باشد مي توانيم براي مناطق 
محروم اختصاص دهيم.  جهانگيري كشت 
محصوات متنوع گرمسيري در استان سيستان 

و بلوچستان را يكي از زمينه هاي اشتغال در 
اين استان دانست و اظهار داشت: دولت براي 
حل مشكل آب براي كشاورزان تاش كرده 

است و برنامه ريزي مي كند.  
وي اظهار داش���ت: بنياد مستضعفان به 
عنوان نهادي كه تحت امر رهبر معظم انقاب 
فعالي���ت مي كند با اقدامات مثبت در مناطق 

محروم اين پيام مهم را منعكس مي كند كه 
اراده كرده  است تا در جهت توسعه مناطق 
مختلف كش���ور و رفع كمبودها كمك حال 
دولت باشد و اميدواريم اين اقدام منشاء يك 

تحول جدي باشد.  
دكت���ر جهانگيري همچنين با تقدير از 
تاش هاي كميته امداد امام خميني )ره( و سپاه 
پاسداران انقاب اسامي براي ساخت مسكن 
مددجويان اظهار داشت: بايد مسكن حمايتي 
براي مددجويان كميته امداد و بهزيستي در 

دس���تور كار باش���د تا همه مردم در مناطق 
دور افتاده و محروم صاحب خانه هاي ايمن 
باشند.  معاون اول رئيس جمهوري همچنين 
از تاش ه���ا و خدمات خانم  حميرا ريگي 
فرماندار قصر قند در جهت رسيدگي به مسائل 
و مش���كات مردم اين منطقه تشكر كرد و 
گفت: با تصميم دولت وي به عنوان دومين 

س���فير زن جمهوري اسامي ايران منصوب 
خواهد شد.  

در اي���ن مراس���م  و با حضور معاون 
اول رئيس جمهوري تفاهمنامه همكاري طرح 
پيش���رفت و آباداني شهرستان قصر قند در 
جهت اقتصاد مقاومتي، محروميت زدايي و 
ايجاد معيشت پايدار ميان بنياد مستضعفان و 

استانداري سيستان و بلوچستان منعقد شد.
مع���اون اول رئيس جمهوري همچنين 
از نمايش���گاه دستاوردهاي استان سيستان و 

بلوچستان در مناطق محروم و صنايع دستي 
شهرستان قصر قند ديدن كرد . 

 جهانگيري در جريان اين س���فر، پايانه 
جديد مسافربري فرودگاه ايرانشهر را مورد 

بهره برداري قرار داد. 
محروميت هاي استان قابل قبول نيست

معاون اول رئيس جمهوري   همچنين در 

جمع خبرنگاران در ايرانشهر گفت: سيستان و 
بلوچستان با وجود برخورداري از ظرفيت ها 
و توانمندي هاي فراوان در بسياري از بخش ها 
دچار محروميت هاي زيادي اس���ت كه اين 
محروميت ها به هيچ وجه قابل قبول نيست و 
مي طلبد براي آنها كارهاي جدي تري انجام 
دهيم  . جهانگيري با تاكيد بر اين كه سيستان 
و بلوچس���تان استاني است كه ظرفيت ها و 
استعدادهاي فراواني براي توسعه دارد، افزود: 
هم مرز بودن اين استان با 2 كشور افغانستان 

و پاكس���تان از يك س���و و مرز دريايي با 
كشورهاي درياي عمان و اقيانوس هند زمينه 
را براي ارتباطات منطقه با كشورهاي زيادي 

فراهم كرده است  .
 وي منابع طبيعي و نيروي انساني تحصيل 
كرده و پر انرژي را از ديگر اس���تعدادهاي 
سيستان و بلوچستان برشمرد و افزود: همين 
امسال از يكي از مدارس سراوان 16 نفر فقط 
در رشته پزشكي قبول شدند كه همه اين ها 
بيانگر اين است كه ظرفيت هاي زيادي در اين 
استان وجود دارد ولي متأسفانه با اين استعدادها 
و ظرفيت ها، سيستان و بلوچستان از محروميت 
زيادي در خيلي از بخش ها برخوردار است 
كه به هيچ وجه قابل قبول نيست و بايد براي 

آنها كارهاي جدي تري انجام دهيم .
 او توسعه زيرساخت ها همچون توسعه 
راهها، راه آهن و بنادر را براي پيشرفت اين 
اس���تان مهم دانست و گفت: خوشبختانه در 
بخش بندري تصميم گرفته ش���ده و چابهار 
به عنوان يك نقطه كليدي كشور و سواحل 
مكران است و چابهار در آينده به عنوان يكي 
از مهمترين بنادر ايران در درياي عمان تبديل 
خواهد شد.  وي بر تسريع در اتمام عمليات 
ساخت راه آهن چابهار به زاهدان تاكيد كرد 
و افزود: صحبت هايي در تهران در اين رابطه 
ش���ده است كه اميدواريم در اين سفر نهايي 
كنيم . وي با اشاره به گاز رساني به سيستان و 
بلوچستان گفت: انتقال گاز به اين استان در 
دولت يازدهم تصميم گيري شد و در سفر 
اول رئيس جمهوري به اين استان اين موضوع 
اعام شد .   خوشبختانه با يك خط لوله اي كه 
از عسلويه تا ايرانشهر آمده به زاهدان و زابل و 

چابهار و بقيه شهرها كشيده خواهد شد .
 او مساله آب را يكي از تنگناهاي سيستان 
و بلوچس���تان برشمرد و افزود: در اين سفر 
حتم���اً به موضوع آب به طور ويژه خواهيم 

پرداخت و به وزير نيرو از قبل مأموريت داده 
ش���ده است كه چه ميزان انتقال آب از دريا 
ممكن است و دولت چه تضمين هايي براي 

خريد آب بدهد .
 جهانگيري افزود: مساله هيرمند براي ما 
بحث جدي است كه اميدواريم با مسئوان 
افغانستاني بتوانيم به يك تفاهم خوبي در رابطه 
با حقآبه برسيم كه زابل از هيرمند بتواند استفاده 
مطلوب كند .   همچنين بحث شن هاي روان 
و محدويت هايي كه براي مردم ايجاد كرده، 
جزو برنامه هاي اصلي ما است به نحوي كه 
در بودجه سال 98 براي تامين قير مورد نياز 
براي مالچ پاشي تصيم گيري كرديم و در اين 

سفر به آن مي پردازيم . 
 توسعه بندرچابهار

جهانگيري در نشس���ت شوراي اداري 
شهرستان هاي جنوب سيستان و بلوچستان 
اظهار داش���ت: بهره گيري از سواحل مكران 
سبب توسعه سيستان و بلوچستان و شرق 
كش���ور مي شود كه اين امر به طور جد در 

دولت در حال پيگيري است.
وي ادامه داد: توس���عه سواحل مكران 
به عنوان يك نهضت فراموش ش���ده بعد از 
تاكيدات رهبر معظم انقاب مورد توجه دولت 
تدبير و اميد قرار گرفته اس���ت.وي با اشاره 
ب���ه نقل راهبردي تنگه هرمز افزود: هيچگاه 
نخواهيم گذاشت كه تنگه هرمز ناامن شود و 
ايران وظيفه خود مي بيند كه امنيت آن را تأمين 
كند.جهانگيري تصريح كرد: ايران امنيت تنگه 
هرمز را براي تجارت و تبادل تامين مي كند. 
وي بيان كرد: دليل نادارد كه ما نفت خودمان 
را از آن س���وي تنگه هرمز تحويل مشتريان 
دهيم و براي اين كار خط لوله از بوشهر تا 
جاسك در حال انجام است تا از اين مسير 
نف���ت خودمان را دنبال كنيم. چابهار بايد به 

يك بندر بزرگ كشور تبديل شود.

بانوي سيستاني دومين سفير زن ايران مي شود

سرويس شهرستانها: رئيس سازمان مديريت بحران گفت: داشتن 
فرماندهي واحد، بهترين راه براي مديريت بحران است و نبود آن 

زحمات دستگاه هاي اجرايي را بي اثر و زير سؤال خواهد برد . 
اسماعيل نجار در كارگاه آموزشي و تمرين ستادي مديريت 
بحران خراس���ان شمالي افزود: در نخستين گام در زمان وقوع 

حادثه، بايد وحدت فرماندهي حفظ شود، زيرا اساس كار مديريت 
بحران، هماهنگي است  . وي از سازمان مديريت بحران به عنوان 
س���ازماني سياستگذار، ناظر و هماهنگ كننده ياد كرد و گفت: 
هنگام وقوع حادثه، همه دستگاه هاي اجرايي كشوري، استاني و 
همچنين بخش خصوصي بايد با يكديگر مشاركت داشته باشند، 

هرچند سازمان مديريت بحران كشور هم اقدامات شاخصي را 
انجام مي دهد  . معاون وزير كشور از برنامه ريزي، مشخص بودن 
مسئوليت ها و تجهيزات كامل به عنوان اركان مديريت بحران ياد 
كرد و افزود: در كنار تمامي عوامل بايد از حضور و مشاركت 

مردم هم به بهترين شكل بهره گرفت . 

نجار: فرماندهي واحد، بهترين راه مديريت بحران است

س���رويس خبر: دادس���تان تهران با تاكيد بر اين 
كه هيچ تبعيضي در مبارزه با مفاس���د اقتصادي توسط 
اشخاص مختلف قائل نيستيم، خواست دستگاه قضايي 
در پرونده بابك زنجاني را بازگشت وجوه توسط اين 

متهم اعام كرد. 
عباس جعفري دولت آبادي در گفتگو با راديو تهران 
درباره آخرين وضع پرونده اين مفس����د اقتصادي افزود: 
تنها مانعي كه در اين پرونده وجود دارد، اين اس����ت كه 
دس����تگاه قضايي مي خواهد وجوه برگردد و مانع ديگري 

وجود ندارد  . 
وي درپاسخ به سئوالي مبني بر اينكه دو هفته قبل 
اعام شد كه حراج برخي اموال در اين پرونده شروع شده 
اس����ت، گفت: اين امر طبق روال وجود دارد ولي اموالي 
كه مشمول حكم است دو ميليارد و اندي يورو است كه 
رقم باايي است و ما تاش داريم كه اموال برگردد، اموال 
مزايده شده، اموالي بود كه در اختيار ما بود و طبق مقررات 

به مزايده گذاشتيم . 
دادستان تهران د رادامه درباره آخرين وضع پرونده هاي 
مشايي، بقايي و جوانفكر گفت: حكم پرونده مشايي تائيد 
شده است و دوران محكوميت يعني 5 سال )اشد مجازات( 
را مي گذراند و بقايي هم حكمش در حال اجرا است و 

در مورد جوانفكر هم حضور ذهن ندارم  . 
وي درباره آخرين وض����ع پرونده حادثه واژگوني 

اتوبوس در دانشگاه علوم تحقيقات گفت: دو روز قبل كه 
به دانشگاه رفتيم، برخي از دانشجويان اعام كردند پيش 
از اين حادثه، نامه و طوماري مبني بر ناايمن بودن اتوبوس 
تهيه كرده بودند،لذا اگر نامه و طوماري قبا نوشته اند،آن 
را به بازپرس و دادستاني تهران تحويل دهند، اگر مطمئن 
شويم كه قبا تذكراتي به دانشگاه داده شده است، حتما 

موضوع را بررسي مي كنيم . 
جعفري دولت آبادي در بخش ديگري از اين گفتگو، 
تاكيد كرد: پرونده هايي كه اكنون در حوزه مفاسد اقتصادي 
موجود است به چند دسته تقسيم مي شود و ما در عين 
مبارزه با فساد، تاش كرده ايم كه مراكز اشتغال تعطيل نشوند، 
به دليل اين كه ديديم اگر مراكز اشتغال تعطيل شوند، فساد 
تحت شعاع قرار مي گيرد. سياست ديگر اين است كه مبارزه 
مستمر باشد و موج نباشد، لذا اين مبارزه ادامه مي يابد و 

مردم اميدوار باشند كه قوه قضائيه جدي است.  
وي با تاكيد بر اين كه مبارزه با فساد تبعيض ندارد، 
افزود: با همه كساني كه در ميدان فساد وارد شوند، برخورد 
مي ش����ود، كما اين كه افراد مهمي در ميدان فساد فعاليت 

داشتند كه با آنها برخورد شد . 
دادس����تان تهران همچنين با بيان اين كه به زودي 
دستگاه قضا به حوزه خصوصي سازي ورود مي كند، افزود: 
خصوصي سازي قانوني دارد كه بر اساس آن با هرگونه 

تخلف و فسادي برخورد خواهيم كرد. 

 دادستان تهران:   تبعيضي در مبارزه با مفاسد اقتصادي 
قائل نيستيم  

سرويس خبر: دختر دانشجويي 
كه با يكي از همخوابگاهي هايش درگير 
شده بود، تصور نمي كرد اين اختاف 
كوچك به دردس���ري بزرگ برايش 

تبديل شود. 
به گزارش گروه اجتماعي باشگاه 
خبرن���گاران جوان، »آهو« چند ماهي 
ب���ود به خاطر درس و دانش���گاه از 
ش���هر و زادگاهش دور ش���ده و به 
تهران آمده بود. هميشه از اتفاقاتي كه 
در خوابگاه هاي دانشجويي مي افتاد، 
داستان هايي شنيده بود، اما هرگز تصور 
نمي كرد روزي خودش سوژه يكي از 
همان داستان ها شود او گفت: »حدود 
دو هفته قبل، بعد از يك روز سخت و 

پر اضطراب به خوابگاه برگشتم. 
روز هاي آخ���ر ترم و نزديك 

امتحان���ات بود و همه هم اتاقي هايم 
مشغول درس خواندن بودند. حوصله ام 
س���ر رفته بود. گوشي را برداشتم تا 
گشتي در شبكه هاي مجازي بزنم كه 
پيامي از س���وي يك مرد غريبه برايم 
ارسال شد. عكسش برايم آشنا نبود، 
اما از سر كنجكاوي پيام را باز كردم. 
سام و احوالپرسي كرده بود و من هم، 
چون او را نمي شناختم جوابي ندادم. 
لحظاتي بعد بار ديگر پيامي از طرف 
آن غريبه به من رسيد. اما اين بار لحنش 
ديگر دوستانه نبود و نوشته بود: »از چي 
مي ترسي؟ اگر جوابم را ندهي پشيمان 
مي شوي! پيام مهمي برايت دارم«. من 
در خانواده اي مذهبي بزرگ شده بودم 
و به خاطر فرهنگ و اعتقادات خانواده 
چندان با آقايان ارتباط نداشتم. از طرفي 

هم هيچ ماجراي مبهمي در زندگي ام 
نبود كه بخواهد برايم دردسر شود، اما 

به هر حال كنجكاو شدم. 
به همين دليل جمله اي كوتاه با 
اين مضمون به او دادم: »سام؛ امرتان 
را بفرماييد...« انگار منتظر نخس���تين 
پاس���خ من بود، چون ناگهان 30 پيام 
پي در پي برايم فرس���تاد. نوشته بود 
كه فرش���ته عذاب من است و به اين 
راحتي ها از دستش خاص نمي شوم. 
بعد هم همه عكس هاي خصوصي ام را 
كه فقط خودم در گوشي ام داشتم برايم 
فرستاد. با ديدن عكس ها پاهايم سست 
شد و دستانم شروع به لرزيدن كرد. 

التم���اس كردم كه با من كاري 
نداشته باشد، اما انگار او از خواهش و 

تمنا كردن هايم لذت مي برد.  

آن ش���ب تا صبح فقط گريه 
مي كردم و به پيام هاي آن غريبه جواب 
مي دادم. چند روزي گذشت تا اينكه 
به واس���طه كاسي كه پليس فتا در 
دانشگاهمان برگزار كرد، با اين پليس 
آشنا شدم و راهكاري براي خاصي 
از مزاحمت هاي او به ذهنم رسيد. با 
مشورت يكي از كارشناسان پليس، از 
آن ناشناس در دادسرا شكايت كردم. 

پرونده در اختيار كارآگاهان پليس 
فتا قرار گرفت و در كمتر از يك هفته 
آن ناشناس را دستگير كردند. روزي 
كه خبر دس���تگيري او را دادند، براي 
ديدن او تا اداره پليس دويدم، اما وقتي 
او را دي���دم، از تعجب چند لحظه 
حتي نمي توانستم حرف بزنم. آن فرد 
مزاحم يكي از هم خوابگاهي هايم بود 

كه چند روز قبل با هم سر اتاق درگير 
ش���ده بوديم.  خيلي كنجكاو بودم كه 
بدانم آن عكس ها چطور به دس���تش 
رس���يده است. جلو رفتم و در حالي 
كه به خاطر تمام روز هايي كه زندگي 
و اعصابم را متشنج كرده بود تنفر از 
چشمانم مي باريد، از او سؤال كردم. 
انگار شرم داشت نگاهم كند. به لكنت 
افت���اده بود گفت: »از همان روز كه با 
هم دعوايمان شد دنبال فرصتي بودم 
تا از تو انتقام بگيرم. تا اينكه به همراه 
يكي از دوستانم به اتاق شما آمدم و 
گوشي ات را ديدم. همان موقع فكري 
به ذهنم رسيد. گوشي قفل نداشت و 
خيلي راحت به آلبوم تصاويرت رفتم 
و همه عكس ها را براي خودم فرستادم 

و بعد هم كه آن ماجراها...« 

دعوا با هم اتاقي، كار دست دختر دانشجو داد

آگهى شناسايى و ارزيابى كيفى مناقصه گران
(دو مرحله اى)
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�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

(پس �� مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� �حر�� 
صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  4,500,000,000 �يا� (چها� ميليا�� � پانصد ميليو� �يا�) 
� يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��

شركت پتر�شيمى نو�� - سهامى عا�
مناقصه شما��: 97/227

تجديد آگهى شناسايى و ارزيابى كيفى مناقصه گران 
(دو مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى. 
3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.

4- ���ئه سو�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى متناسب با موضو� 
مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.

6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

ش���ركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط � مقر���� 
نسبت به تو�يع �س���نا� مناقصه بين شركت ها� ��جد ش���ر�يط �قد�� خو�هد نمو�. ���يه مد��� � سو�بق 
مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. �� ضمن به ��خو�ست ها 
� مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد ش���د � �ين ش���ركت �� �� يا قبو� هريك �� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��شركت ها �ختيا� ����.

شركت پتر�شيمى نو�� - سهامى عا�
تجديد مناقصه شما��: 97/213

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ست�ا� بوشهر� عسل�ويه� شرك�ت پتر�شيمى نو��� صند�� پستى: 115-75391 

تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2257-2259 ���نگا�: 077-37324775
www.bpciran.com :سايت �ينترنتى

خريد قطعا� يدكى تجهيز�� �بز�� �قيق ساخت شركت ها� Emerson, Fisher-Rosemount & SAABموضو� مناقصه2

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت 3
� تحويل �سنا� �ستعال� كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� � بعد �� تكميل 
�نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� دو شنبه به تاريخ 1397/10/24 به ���� فو� 

��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت �� عسلويه تحويل گر��.
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

(پس �� مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� �حر�� 
صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  1,500,000,000 �يا� (يك ميليا�� � پانصد ميليو� �يا�) 
� يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

تجديد آگهى شناسايى و ارزيابى كيفى مناقصه گران 
(دو مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى. 
3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.

4- ���ئه سو�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى متناسب با موضو� 
مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.

6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

ش���ركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط � مقر���� 
نسبت به تو�يع �س���نا� مناقصه بين شركت ها� ��جد ش���ر�يط �قد�� خو�هد نمو�. ���يه مد��� � سو�بق 
مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. �� ضمن به ��خو�ست ها 
� مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد ش���د � �ين ش���ركت �� �� يا قبو� هريك �� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��شركت ها �ختيا� ����.

شركت پتر�شيمى نو�� - سهامى عا�
تجديد مناقصه شما��: 97/217

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ست�ا� بوشهر� عسل�ويه� شرك�ت پتر�شيمى نو��� صند�� پستى: 115-75391 

تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2257-2259 ���نگا�: 077-37324775
www.bpciran.com :سايت �ينترنتى

خريد قطعا� Gas Analyzer ساخت شركت Servomexموضو� مناقصه2

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت 3
� تحويل �سنا� �ستعال� كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� � بعد �� تكميل 
�نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� دو شنبه به تاريخ 1397/10/24 به ���� فو� 

��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت  �� عسلويه تحويل گر��.
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

(پس �� مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� �حر�� 
صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  800,000,000 �يا� (هشت صد ميليو� �يا�) 
� يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

آگهى شناسايى و ارزيابى كيفى مناقصه گران
(يك مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى. 
3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.

4- ���ئه سو�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى متناسب با موضو� 
مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.

6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

ش���ركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط � مقر���� 
نسبت به تو�يع �س���نا� مناقصه بين شركت ها� ��جد ش���ر�يط �قد�� خو�هد نمو�. ���يه مد��� � سو�بق 
مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد كر�. �� ضمن به ��خو�ست ها 
� مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد ش���د � �ين ش���ركت �� �� يا قبو� هريك �� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��شركت ها �ختيا� ����.

مناقصه شما��: 97/238

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ستا� بوشهر- عسلويه- شركت پتر�شيمى نو�� صند�� پستى: 75391-115   

تلفنها� تما� : 4-07737323250  ��خلى 2253 ��� نگا�: 07737324775
www.bpciran.com   : سايت �ينترنتى

تأمين خدما� با��سى فنى تجهيز�� � كاالها� �����تى �� خا�� �� كشو�موضو� مناقصه2

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت 3
� تحويل �سنا� �ستعال� كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها� يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� � بعد �� تكميل 
�نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� يكشنبه مورخ 1397/10/23 به ���� فو� 

��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت �� عسلويه تحويل گر��.
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

(پس �� مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� �حر�� 
صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانتنامه بانكي معتبر به مبلغ 400,000,000 �يا� (چها�صد ميليو� �يا�) 
� يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

به �طال� مي �ساند �فر�� مشر�حه �يل مرتكب تر� خدمت � غيبت غيرموجه متو�لي بيش �� ��ما� 
�� سا� شد� �ند� موضو� �� هيأ� بد�� �سيدگي به تخلفا� ����� كا�مند�� ��نشگا� علو� پزشكي 
هرمزگا� مطر� � منجر به صد�� ��� گر�يد� �س���ت لذ� با توجه به �ينكه نش���اني �� محل �قامت 
نامبر�گا� �� �س���ت نمي باشد به �نا� �بال� مي گر��� جهت تعيين تكليف �� تا�يخ نشر �ين �گهي 
حد�كثر به مد� سي ��� به ����: بند�عبا� � �نتها� بلو�� شهيد چمر�� � جنب �ستاند��� سابق 

�  ستا� مركز� ��نشگا� علو� پزشكي � ����� كا�گزيني مر�جعه نمايند.
محل خدمتشغلشما�� شناسنامهنا� پد�نا� � نا� خانو��گي��يف

معا�نت غذ� � ����متصد� �مو� �فتر�23عليمهنا� سقائي1
بيما�ستا� كو�كا�پرستا�4897سيد�ضاسا�� �فيع �سا2
مركز بهد�شت شهرستا�بهيا�250موسيطيبه �بير� نژ��3

���بط عمومي � �مو� بين �لملل ��نشگا� علو� پزشكي هرمزگا�

نظر به �ين كه فر� مشر�حه �يل مرتكب تر� خدمت � غيبت غيرموجه متو�لي بيش �� 
�� ما� �� سا� شد� �ست� موضو� �� هيا� بد�� �سيدگي به تخلفا� ����� كا�مند�� 
��نشگا� علو� پزشكي هرمزگا� مطر� � منجر به صد�� ��� گر�يد� �ست لذ� باتوجه به 
�ينكه نش���اني �� محل �قامت نامبر�� �� �ست نمي باشد به نامبر�� �بال� مي گر�� جهت 
تعيين تكليف �� تا�يخ نش���ر �ين �گهي حد�كثر به مد� سي ��� به ����: بند�عبا� � 
�نتها� بلو�� شهيد چمر�� � جنب �ستاند��� سابق � ستا� مركز� ��نشگا� علو� پزشكي 

� ����� كا�گزيني مر�جعه نمايند.
محل خدمتشغلشما�� شناسنامهنا� پد�نا� �نا� خانو��گي��يف

بيما�ستا� ������ند�نپزشك179عليبابك �مين �سمعيلي1

���بط عمومي � �مو� بين �لملل ��نشگا� علو� پزشكي هرمزگا�

آيین بهره برداري از 800 واحد مسكوني مددجويي در  قصرقند با حضور دکتر جهانگیري



ش���ركت گستر� معا�� � صنايع معدنى طال� ��ش���و��� �� نظر ���� با عنايت به قانو� برگز��� مناقصا�� نسبت به �نتخا� پيمانكا� جهت 
خريد 100 (يكصد) تن سيانيد سديم قرصى با خلو� 98 ��صد مو�� نيا� كا�خانه طال� ��شو��� �� طريق مناقصه عمومى يك مرحله �� �قد�� 
نمايد. لذ� �� كليه شركت ها � پيمانكا��� �يصال� كه مايل به شركت �� مناقصه فو� مى باشند �عو� به عمل مي �يد جهت ��يافت �سنا� مناقصه 
به �بيرخانه كميسيو� معامال� شركت گستر� معا�� � صنايع معدنى طال� ��شو���  به نشانى مند�� �� بند «2» � يا به ���� �فتر مركز� 

به نشانى مند�� �� بند "1" مر�جعه نمايند.
1-نا� � نشاني كا�فرما: شركت گستر� معا�� � صنايع معدنى طال� ��شو��� به نشاني: تهر��� ميد�� �ليعصر� خيابا� شقايق� پال� 5 � 7

2-مح�ل �جر�� پر���: �ستا� ���بايجا� غربى� شهرس���تا� تكا�� كيلومتر 38 جا�� تخت سليما�� ��ستا� ��شو���� شركت گستر� 
معا�� � صنايع معدنى طال� ��شو���

3-موضو� مناقصه: خريد 100 (يكصد) تن سيانيد سديم قرصى با خلو� 98 ��صد مو�� نيا� كا�خانه طال� ��شو��� طبق شر� مند�� 
�� �سنا� مناقصه

4-نو� مناقصه: يك مرحله �� عمومى
5-مد� �ما� �جر�� پر���: �� ما� كامل شمسى

6-گو�هي نامه صالحيت: متقاضى  مى بايست� 
- ����� سا� � كا� مناسب به منظو� �نجا� موضو� مناقصه  باشد.

- ����� تو�نايي مالي ال�� � كافي � تو�نايي ���يه ضمانتنامه بانكى شركت �� فر�يند ��جا� كا� � حسن �نجا� تعهد�� (�� صو�� برند� شد�) باشد.
- كليه �لز�ما� مر�جع �يصال� �� �جر�� فعاليت ها� مرتبط با موضو� مناقصه �� �عايت نمايد.

- مجو�ها� مربوطه �� مر�جع �يربط �� �خذ نمايد.
-  تاييديه � مجو� با��گانى� مجو� گمركا� (ترخيص كاال) � همچنين تفاهم نامه با شركت ها� معتبر حمل � نقل ��خلى �� ��شته باشد.

- ����� شخصيت حقوقى باشد.
7-تامين مالى: �� منابع ��خلى شركت

8-مبلغ ضمانت نامه � نو� تضمين: نو� تضمين بايد به صو�� ضمانت نامه بانكى به مبلغ 000�000�300�4 (چها� ميليا�� � س���يصد 
ميليو�) �يا� كه توس���ط يكى �� بانك ها� مجا� صا�� � �مضا� شد� باشد � بر�� مد� سه ما� �� تا�يخ �خرين مهلت قبو� پيشنها�ها معتبر � قابل 

تمديد باشد.
9-  �ما� � محل ��يافت �س�نا�: �� �شخاصى كه تمايل به شركت �� مناقصه مزبو� �� ���ند �عو� به عمل مى �يد جهت �گاهى � ��يافت 
�س���نا� مربوطه پس �� ���يز مبلغ 2/000/000 (�� ميليو� �يا�) به ش���ما�� حسا� 5778857780 �� �جه شركت گستر� معا�� � صنايع 
معدنى طال� ��ش���و��� نز� بانك ملت� ش���عبه تكا�� كد 11932 � � تا�يخ ��� �گهى حد�كثر تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� چها� شنبه 
مو�� 1397/10/19 با ���يه �صل فيش بانكى � معرفى نامه كتبى معتبر �� يكى �� ���ها� ����� به �بيرخانه كميسيو� معامال� ��قع �� �ستا� 
���بايجا� غربى� شهرستا� تكا��كيلومتر 38 جا�� تخت سليما�� ��ستا� ��شو���� شركت گستر� معا�� � صنايع معدنى طال� ��شو��� 

� يا به ���� �فتر مركز� به نشانى مند�� �� بند "1" مر�جعه نمايند.
10- �ما� � محل تحويل �سنا�: متقاضيا� مكلفند پيشنها�ها� خو� �� حد�كثر تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� ��شنبه مو�� 1397/11/01 

به �بيرخانه كميسيو� معامال� ��قع �� نشانى مند�� �� بند «2» � يا به ���� �فتر مركز� به نشانى مند�� �� بند "1"تحويل نمايند.
11-�ما� گشايش پاكت ها: ساعت 9 صبح ��� چها�شنبه مو�� 1397/11/03 �� نشانى مند�� �� بند «2».  

شركت گستر� معا�� � صنايع معدنى طال� ��شو��� 3598/� �لف    

«�گهى فر�خو�� مناقصه عمومى يك  مرحله �� »
 ”خريد 100 (يكصد) تن سيانيد سديم قرصى با خلو� 98 ��صد

شركت گستر� معا��  مو�� نيا� كا�خانه طال� ��شو���“
� صنايع معدنى طال� ��شو���

قابل توجه مو�ي�ا� محتر� مالي��ا� بر ���� �ف�ز���
مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره پاييز 97 از طريق سامانه www.evat.ir   حداكثر تا 15 دى ماه سالجارى مى باشد.

سا�ما� �مو�  مالياتى كشو�3479 / م الف 35019 - 021 ستاد خبرى دفتر مركزى حراست

لغو �گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
صاحبا� سها� شركت مجتمع كشت � صنعت � ��مپر��� � 

مرغد��� �شت خر� ��� (سهامي عا�) 
به شما�� ثبت 32 به شناسه ملي 10460003837

پير� ��لين �گهي منتش���ر� ش���د� �� مو�� 1397/10/10 به شما�� 
27185 � �صالحيه �گهي منتش���ر ش���د� �� مو�� 1397/10/11 به 
ش���ما�� 27186 ���نام���ه �طالعا�� مجمع عموم���ي عا�� به طو� 
فو� �لعا�� �� ��� شنبه مو�� 1397/10/22 به �طال� مي �ساند مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �� تا�يخ مذكو� برگز�� نمي گر�� � تا�يخ 

برگز��� مجمع فو� متعاقبا� �عال� خو�هد گر�يد.
هيئت مدير� شركت مجتمع كشت � صنعت � 
��مپر��� � مرغد��� �شت خر� ��� (سهامي عا�)

 (Video Assistant Referee) فد��سيو� فوتبا� جمهو�� �س���المى �ير�� �� نظر ���� جهت ��� �ند��� � پيا�� سا��  سامانه كمك ���� �يدئويى
�� پتانس���يل علمى � فنا��� ��خل كشو� �ستفا�� نمايد. بر �ين �سا�� �� كليه ش���ركت ها� ��نش بنيا� � فعا� �� حو�� فنا��� �طالعا� � ��تباطا� � 
سيستم ها� پر���� هوشمند تصوير كه عالقمند به همكا�� با فد��سيو� �� �نجا� �ين پر��� مل�ى هستند� �عو� مى شو� سو�بق �جر�يى خو� �� همر�� 
با �س���ا� نامه� مد��� ثبتى � مجو� فعاليت شركت نهايتا� تا پايا� �قت ����� ��� يكشنبه مو�� 16 �� 1397 به �بيرخانه فد��سيو� به نشانى: تهر��� 

خيابا� شيخ بهايى شمالى� ������ متر� سو�� پال� 4� طبقه 2 ��سا� نمايند.
پس �� بر�س���ى مد��� ��س���الى� جهت بر�سى ها� بيش���تر � برگز��� جلسا� فنى �� محل فد��سيو�� با ش���ركت ها� ��جد شر�يط تما� گرفته  

خو�هدشد. 
�ين فر�خو�� تنها به منظو� شناس���ايى شركت ها� تو�نمند� عالقمند به همكا�� با فد��سيو� بو�� � ��سا� مد��� به �ين فد��سيو� هيچ گونه حقى بر�� 

شركت  كنندگا� �� �ين فر�خو�� �يجا� نخو�هدكر�.

 فر�خو�� شناسايى شركت ها� تو�نمند �� ��� �ند��� 
« سامانه كمك ���� �يدئويى»

14 چهار شنبه  12  دی  1397 ـ   25 ربیع الثانی 1440 ـ  2 ژانویه 2019ـ   سال نود و سومـ   شماره 27187
ورزشي

ملي پوشان فوتبال مصمم به قهرماني در جام ملت هاي آسيا اخبار کوتاهاخبار کوتاه داخلی

حسينی در جمع  مدافعان برتر جام ملت ها ي آسيا

در ادامه گزارش های تکمیلی ش���بکه فاکس اسپورتس در خصوص 
تیم های حاضر در هفدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا، نام مجید 
حسینی مدافع تیم ملی ایران در فهرست 6 مدافع حائز اهمیت حاضر در 
مهمترین رویداد فوتبالی قاره کهن به چشم می خورد.به گزارش ایرنا، فاکس 
اس���پورتس آسیا در گزارش خود نوشت: بدنبال مصدومیت روزبه چشمی 
مدافع تیم ملی ایران در نخستین بازی جام جهانی 2018 کارلوس کی روش 
برای اس���تفاده از مجید حسینی  مدافع جوان تیمش کوچک ترین تردیدی 
به خود راه نداد.اعتماد کی روش کاما جواب داد و حس���ینی در 2 بازی 
سخت مقابل قهرمان یورو 2016 و قهرمان جام جهانی 2010، فراتر از حد 
انتظار ظاهر شد. ازم به ذکر است در فهرست مدافعانی که از سوی فاکس 
اسپورتس ارائه شده است نام »تیراتون بونماتان« از تایلند، »هیروکی ساکای« 
از ژاپن، »علی البهیلی« از عربس���تان سعودی، »کوئه انگوک های« از ویتنام 
و »عبدالکریم حسن« مدافع نام آشنای تیم ملی قطر و بهترین بازیکن سال 

2018 آسیا به چشم می خورد.
صاح، اوباميانگ و مانه نامزدهای نهایی مرد سال آفریقا

سایت کنفدراسیون فوتبال آفریقا 3 
نامزد نهایی مرد س���ال قاره سیاه در سال 
2018 را معرفی کرد.به گزارش خبرگزاری 
فارس، سایت کنفدراسیون فوتبال آفریقا 
رسما 3 نامزد نهایی کسب عنوان جایزه مرد 
سال 2018 قاره سیاه را معرفی کردو در این 
راستا سادیو مانه، ستاره سنگالی لیورپول، 
محمد صاح ستاره مصری لیورپول و پیر 

امریک اوبامیانگ، ستاره گابنی نامزدهای نهایی مرد سال آفریقا شدند.
جيمی واردی اولين گلزن سال 2019

مهاجم لسترس���یتی اولین گلزن س���ال 
2019 ب���ا گلزنی مقابل اورتون لقب گرفت.به 
 گزارش خبرگزاری فارس، در چارچوب هفته 
بیس���ت و یکم لیگ برتر جزیره لستر سیتی به 
مصاف اورتون رفت.در اولین دیدار لیگ جزیره 
در سال جدید جیمی واردی مهاجم لسترسیتی در 
دقیقه 58 اولین گل بازی و اولین گل سال 2019 

را به ثمر رساند و باعث پیروزی تیمش شد.
برد هيوستون با رکوردشکنی هاردن

رقابت های لیگ بس���کتبال 
حرفه ای آمریکا با برگزاری ۷ مسابقه 
در ش���هرهای مختلف وارد هفته 
دوازدهم ش���د.به گزارش ایسنا ، در 
یکی از بازی های برگزار ش���ده تیم 
هیوستون راکتس موفق شد در خانه 
در س���الن تویوتا سنتر با نتیجه 113 
بر 101 میهمان خود ممفیس گریزلیز 
را از پیش روی بردارد. هیوستون در 
شب رکورد ش���کنی و تریپل دبل 
جیمز هاردن موفق به کسب بیست 

و یکمین پیروزی فصلش ش���د.برای هیوس���تون جیمز هاردن با ۴3 امتیاز، 
 13 پاس منجر به گل و 10 ریباند برای چهارمین بار در این فصل و برای 
سی و نهمین بار در طول دوران ورزشی اش تریپل دبل کرد. کلینت کاپا 19 
امتیاز و 13 ریباند و جرالد گرین 18 امتیاز کسب کردند تا پنجمین پیروزی 

متوالی هیوستون به دست بیاید.

واليبال نوجوانان در رتبه نخست جهان قرار گرفت
فدراسیون بین المللی والیبال 
رده بندی جدید تیم های پایه جهان 
را اعام کرد که بر اس���اس آن تیم 
نوجوانان ایران با 2 پله صعود، در 
رتبه نخست قرار گرفت.به گزارش 
ایرن���ا، در این رده بندی تیم والیبال 
زیر 19 سال ایران با 122 امتیاز رتبه 
نخس���ت جهان را از آن خود کرده 
است. نوجوانان ایران با هدایت محمد وکیلی قهرمانی جهان در سال 201۷ 
و سومی آسیا در سال 2018 را به دست آورده اند.رده بندی قبلی تیم های پایه 
والیبال جهان 2 سال قبل و در ماه ژانویه 201۷ اعام شده بود.تیم نوجوانان 
دختر ایران هم در این رده بندی با 5 امتیاز و 3 پله صعود، در رده 36 قرار 
گرفته اس���ت.در رده س���نی جوانان، تیم پسران ایران با کسب 90 امتیاز و 6 
پله صعود، رتبه پنجم رده بندی جهانی را از آن خود کرد. در بخش دختران 
این رده سنی نیز ایران با 5 امتیاز و 2 پله صعود در رتبه 32 جای گرفت.

در بخش زیر 23 سال، تیم مردان ایران با ۷0 امتیاز و یک پله صعود، رتبه 
ششم جهان را به دست آورد. در بخش زنان نیز ایران با 5 امتیاز و یک پله 

سقوط در رده 29 قرار گرفت.
کيهانی: دووميدانی نياز به ۴ تا ۵ سهميه المپيک دارد

رییس فدراسیون دوومیدانی می گوید که 
این رشته برای المپیک توکیو نیاز به کسب ۴ 
تا 5 سهمیه خوب و با کیفیت دارد.به گزارش 
ایس���نا، مجید کیهانی در مورد تعداد کسب 
س���همیه المپیک 2020 گفت: پیش بینی من 
این اس���ت که فدراسیون دوومیدانی باید ۴ تا 
5 س���همیه خوب و با کیفیت بدست آورد. 
نماینده ای که سهمیه المپیک را می گیرد باید 

بتواند در المپیک نتیجه  خوبی بگیرد. احسان حدادی که هدفش مدال طا 
است باید خوب رقابت کند. تفتیان، کیهانی، امیر مرادی و ... که هر کدام 
سهمیه بگیرند باید در  المپیک خوب بجنگند و مبارزه کنند. قطعا تمرکز 
فدراسیون  برای  المپیک نیز روی همین تعداد محدود ورزشکار خواهد بود 
تا در  المپیک نتیجه  خوبی حاصل شود.وی در ادامه  گفت: اما چشم انداز 
ما برای بازی های آسیایی 2022 چین است. تاش می کنیم به هشت مدال 

در بازی های آسیایی 2022 برسیم.
هيات های ورزشی از قانون بازنشستگی معاف شدند

معاون وزارت ورزش گفت: طبق استعامی 
که از ریاست جمهوری و مجلس شورای اسامی 
داشتیم، هیات های ورزشی استانها و شهرستانها 
ش���امل قانون منع به کارگیری بازنشس���تگان 
نمی شوند.به گزارش "ورزش سه"، محمدرضا 
داورزن���ی با اع���ام این موضوع گفت: بعد از 
اس���تعاماتی که از دیوان محاسبات و سازمان 
بازرسی کل کشور داشتیم خانم جنیدی معاون 
حقوقی رئیس جمهوری پاسخ استعام را دادند 
و اعام کردند هیئت های استانی با توجه به ماهیتی که دارند شامل قانون 
بازنشستگی نمی شوند و افراد بازنشسته می توانند کماکان در مسئولیت های 
هیئت های ورزشی استان ها و شهرستان ها به فعالیت خود ادامه دهند و 

ورزش کشور از ظرفیت این افراد استفاده کند.
اعزام به بازی های ساحلی جهان به شرط مجوز شورای عالی امنيت ملی

کمیته ملی المپیک در حالی اعزام 
کاروان به اولین دوره بازی های ساحلی 
جهان را مصوب کرده اس���ت که هنوز 
مجوز شورای عالی امنیت ملی را نگرفته؛ 
مجوزی که تعیین کننده در اعزام است.به 
گزارش خبرنگار مهر، قرار است کمیته 
ملی المپیک برای بازی های س���احلی 
جهانی، کاروان اعزامی داشته باشد. این 

بازی ها مهرماه سال آینده برای نخستین بار و زیر نظر اتحادیه کمیته های 
ملی المپیک در سن دیگو آمریکا برگزار می شود. همه اینها در حالی است 
که هنوز شورای عالی امنیت ملی در رابطه با اعزام کاروان ورزش به آمریکا 
و شرکت در بازی های ساحلی تصمیم گیری نکرده است و همین موضوع 

می تواند عاملی بازدارنده باشد.

پرونده دیدارهاي تدارکاتي تیم ملي فوتبال کشورمان 
با بازي مقابل تیم ملي قطر و با یک نتیجه خوب بس���ته 
شد. تیم ملي کشورمان این بازي را 2 بر یک به نفع خود 

تمام کرد. 
مسابقه اي که طارمي در دقیقه 1۷ براي ایران گل زد و 
گل دوم ایران را آزمون در ابتداي نیمه دوم. گل قطري ها از 
روي نقطه پنالتي و اواخر نیمه اول به دست آمد در حالي که 
در ادمه بازي در نیمه دوم خطایي مشکوک به پنالتي روي 
طارمي انجام ش���د اما داور مدافع را اخراج و ضربه را از 

پشت محوطه 18 قدم اعام کرد. 
حمات ملي پوش���ان به همینجا ختم نشد و در یکي 
دو فرصت، باز هم طارمي و آزمون صاحب موقعیت شدند 
که با عکس العمل به موقع دروازه بان قطر، این فرصت ها به 
گل تبدیل نشد.  همه آنچه از بازي پشت درهاي بسته ایران 
مقابل قطر به بیرون درز کرد همین موارد بود نه بیشتر. اما 
همین موارد هم کافي بود تا مشخص شود شیوه کارلوس 
کي روش متفاوت از جام جهاني و متکي بر حمات پرتعداد 
شده است.  خبر خوبي براي عاقه مندان به فوتبال که تیم 
ملي را عاوه بر تکیه بر کارهاي دفاعي، در حمله هم پویاتر 

از گذشته خواهند دید. 
بازي هاي تدارکاتي تیم ملي با برد مقابل قطر به پایان 
رسید تا توقعات براي قهرماني ایران بعد از ۴2سال بیش از 
پیش باشد. توقعاتي که علي رغم سکوت متولیان ورزش در 
مورد تیم ملي در هفته هاي اخیر، طي دو سه روز گذشته از 
سوي سلطاني فر وزیر ورزش و جوانان هم عنوان شد با تأکید 
بر این که تمام حمایت هاي ازم از تیم ملي توسط وزارت 
ورزش و جوانان و کمیته ملي المپیک صورت گرفته و حاا 

مانده، قهرماني ملي پوشان در جام ملت هاي آسیا. 
اظهارنظري که قطعاً مردم و عاقه مندان به ورزش در 
مورد انتظار قهرماني تیم ملي، در کنار وزیر ورزش هستند 
اما از نظر حمایت هاي ازم و کافي اعام ش���ده از س���وي 
وزیر، چاره اي ندارند جز این که کنار کي روش و بازیکنانش 

باشند نه وزیر ورزش! 
از طرفي، اظهار نظر وزیر ورزش در چنین شرایطي و 
پس از سکوت مقابل انتقادات کي روش و بازیکنان تیم ملي 
نسبت به متولیان ورزش، چه بسا هشداري تلویحي باشد به 
آن انتقادات تا به گونه اي کي روش را بابت اظهاراتش، تحت 
فشار قرار دهند وگرنه غلط از آب در آمدن پیش بیني هاي 

وزارت ورزش در مورد مسابقات، بي سابقه نیست و مثال 
بارز آن اظهار نظر مش���ابه وزیر ورزش در مورد به عمل 
آمدن تمامي حمایت هاي ازم از سوي وزارت و کمیته ملي 
المپیک از کاروان اعزامي به بازي هاي آسیایي جاکارتا بود 
با تأکید بر این که این کاروان کیفي قطع به یقین با وجود 
این حمایت هاي فراگیر، به نتیجه اي به مراتب بهتر از دوره  
گذشته مي رسد. یک پیش بیني که کاماً غلط از کار درآمد تا 

وزیر ورزش از این پس نتواند آنچنان که باید و شاید روي 
ارزیابي هاي زیر مجموعه اش ، حساب کند!

 اما هرچه که باش���د توقع قهرماني که از سوي وزیر 
ورزش مطرح شده، نیازي به ارزیابي هاي زیر مجموعه ندارد 
چرا که عاوه بر عاقه مندان و کارشناسان ورزشي کشورمان، 
بسیاري از کارشناسان آسیا و حتي سایت هاي آسیایي و جهاني، 
ایران را یکي از شانس هاي مسلم قهرماني معرفي کرده اند.

به هر حال گذش���ته از تمام تحلیل هاي متفاوتي که 
مي توان در این زمینه داش���ت، ملي پوش���ان با پرواز از قطر 
به کیش، عازم امارات مي شوند و منتظر اولین بازي مقابل 
یمن. مسابقه اي که تمام تمرکز کي روش و شاگردانش روي 

همین بازي است.
در این میان اگر چه حریفان  ایران در بازي هاي تدارکاتي 
دندانگیر نبودند و در بهترین شرایط متوسط ارزیابي مي شوند 
در حالي که مدعیان دیگر قهرماني مثل ژاپن، کره، عربستان، 
عراق و استرالیا از این نظر جلوتر از ایران بودند اما از آنجا 
که به تیمي ک���ه بازي هاي تدارکاتي قوي تري انجام داده، 
جایزه اي مثل جام قهرماني نمي دهند، بنابراین دلیلي وجود 

ندارد که ملي پوشان بابت تقابل با حریفاني متوسط، دلواپس 
تدارکات ضعیف تر خود نسبت به سایر رقبا باشند. علي رغم 
اینکه برخي از کارشناسان انتخاب تیم هاي قدرتمند را براي 
بازي هاي تدارکاتي مفید تر مي دانند اما کم نیستند کارشناساني 
که معتقدند در آستانه یک تورنمنت مهم، قرار گرفتن مقابل 
حریفاني متوسط، سودمندتر است چرا که اوا بازیکنان بیشتر 
و بهتر مي توانند قابلیت هاي خود را نشان داده و برنامه هاي 
تاکتیکي مورد نظر کادر فني را به مورد اجرا بگذارند و ثانیا 
تقابل با چنین حریفاني، فشار جسمي و رواني کمتري متوجه 
بازیکنان شده و شکست هاي سنگین احتمالي، سبب تضعیف 
روحیه آنان، نخواهد شد. البته باید براین موارد افزود باارفتن 

درصد آس���یب دیدگي بازیکنان را در تقابل با حریفان قدر 
قدرت. از همه این ها هم که بگذریم نمي توان کتمان کرد 
که البته دست کي روش و شاگردانش براي انتخاب حریفاني 
قدرتمندتر هم خالي تر از آني بود که فکرش را مي  کردند. 
پس بازي مقابل ونزوئا کمي مناسب بود و تقابل با بولیوي 
و حتي فلسطین هم استفاده هاي خود را داشت و بازي مقابل 
قطر نیز از این قاعده مستثني نبود بخصوص که برخي مدعي 
هستند قطري ها مي توانند به مراحل پایاني جام ملت هاي آسیا  
برسند. این نکته را هم نباید فراموش کرد که اگر چه تیم 
ملي در  آستانه جام ملت هاي آسیا دچار تنش هایي مشابه آنچه 
در آستانه جام جهاني2018 اتفاق افتاد، شد و بیانیه هایي هم 
صادر گردید اما بدون شک رفتارها و بیانیه هاي صادر شده از 
سوي کارلوس کي روش، لحني به مراتب دوستانه تر داشت و 
پرچم سفیدي بود مقابل برخي از منتقدان بزرگ خود نظیر 
مربیان بزرگ وکارشناسان شناخته شده فوتبال ایران. کي روش 
با پیش گرفتن رفتارهاي آشتي جویانه تمام تاش خود را 
کرد تا بتوانند کل خانواده فوتبال را براي موفقیت تیم ملي 
کنار همدیگر قرار دهد هرچند که این پرچم سفید تا آخرین 

لحظات براي متولیان ورزش باا نرفته است!
اما فارغ از خوشبیني در مقابل رفتار غیرمنتظره کي روش  
برخي معتقدند چون او پیشنهادهاي دیگري از سایر کشورها 
ندارد، با این دستاویز  قصد دارد براي تمدید قرارداد با تیم 
ملي ایران به این ش���یوه متوس���ل شود که حتي اگر هدف 
کي روش، این موضوع هم باشد، بازهم نمي توان منکر حرکت 

قشنگ او شد. 
در هر حال، شرایط تیم ملي کشورمان برهیچ یک از 
عاقه مندان به ورزش به طور اعم و دوس���تداران فوتبال به 
طور اخص، پوشیده نیست و همین، عاملي مي شود براي 
فراموش شدن کدورت ها در جامعه فوتبال و یکصدا شدن 
براي موفقیت تیم ملي و رسیدن به قله جام ملت هاي آسیا 
پس از ۴2س���ال، به این ترتیب توصیه هاي بزرگان فوتبال 
هم طي روزهاي اخیر تاکید بر حمایت هاي همه جانبه بوده 
و خواهد بود تا تیمي که خود را مس���تحق نامایمات و 
کم لطفي ها از س���وي متولیان ورزش نمي دانست اما دلگرم 
است به حمایت خانواده ورزش و مردم، با عزمي مصمم تر 
و انگیزه اي دوچندان به مصاف حریفان برود و هدفي غیر 

از قهرماني براي شادي دل مردم، نداشته باشد.
قاسم كياني

اتحادیه جهانی کشتی لیست مسابقات 
دارای سیستم رنکینگ در سال 2019 میادی 
ب���ه همراه اصاحات صورت گرفته را اعام 

کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اس���اس 
طرح سید بندی اتحادیه جهانی، کشتی گیرانی 
که در رقابت های اعام شده، مسابقات جهانی، 
ق���اره ای و رقابت های بین المللی دارای طرح 
سیستم رنکینگ شرکت کنند با توجه به مقام 
بدس���ت آورده امتیازاتی را بدست خواهند 
آورد که ۴ نفر برتر هر وزن )از لحاظ کسب 
امتیاز( در رقابت های جهانی و یا المپیک به 
ترتیب در باا و پایین جدول )دو نفر باا و 
دو نفر پایین( قرار می گیرند.بر اساس اعام 
اتحادیه جهانی کشتی امتیازات بدست آمده 
مسابقات جهانی، جزو طرح سیستم رنکینگ 
در رقابت های سال آینده کشتی گیران محسوب 
خواهد ش���د و این رقابتها ارفاق وزنی ندارد.

نحوه امتیازگیری کشتی گیران در مسابقاتی که 
جزو طرح سیستم رنکینگ محسوب می شوند 

به شرح زیر است:
قهرمانی جهان:

مقام اول: 50 امتیاز

مقام دوم: 30 امتیاز
مقام سوم مشترک: 15 امتیاز
مقام پنجم مشترک: 10 امتیاز

مقام هفتم: 8 امتیاز
مقام هشتم: 6 امتیاز
مقام نهم: ۴ امتیاز
مقام دهم: 2 امتیاز
قهرمانی قاره ای:
مقام اول: 12 امتیاز
مقام دوم: 10 امتیاز

مقام سوم مشترک: 8 امتیاز
مقام پنجم مشترک: 6 امتیاز

مقام هفتم: ۴ امتیاز
مقام هشتم: 2 امتیاز

مسابقات بين المللی دارای رنکينگ:
مقام اول: 8 امتیاز
مقام دوم: 6 امتیاز

مقام سوم مشترک: ۴ امتیاز
مقام پنجم مشترک: 2 امتیاز

از دیگر مواردی که در این طرح لحاظ 
شده تعداد کشتی گیران در هر مسابقه است 
ب���ه طوری که ب���رای گروه های وزنی با 10 
شرکت کننده و یا کمتر 6 امتیاز اضافه، برای 

گروه های 20-11 کشتی گیر 8 امتیاز اضافه و 
برای گروه هایی که بیش از 20 شرکت کننده 
در آن حضور داشته باشند 10 امتیاز اضافه داده 
خواهد شد.امتیازات به ورزشکاری که در آن 
وزن کشتی می گیرد اختصاص داده خواهد شد 
و غیر قابل انتقال به سایر کشتی گیران و اوزان 
دیگر خواهد بود. امتیازات بعد از مس���ابقات 
قهرمانی جهان و بازیهای المپیک و قهرمانی 
جهان های پیشین و بازیهایی که برای رنکینگ 
آن سال استفاده می شود صفر)reset( خواهد 
ش���د. به عنوان مثال، رنکینگ سال 2019 با 
نتایج مسابقات قهرمانی جهان بوداپست 2018 
آغاز می شود. همچنین اگر کشتی گیری وزن 
خود را تغییر دهد امتیازات وی در وزن جدید 
منتقل می شود و در پایان سال رتبه بندی بهترین 
ورزشکار سال از اول ژانویه تعیین خواهد شد 
و رتبه بندی جدید با آخرین مسابقه جهانی و 
یا بازی های المپیک محاسبه خواهد شد.لیست 
مسابقات بین المللی کشتی که جزء سیستم 
رنکینگ سال 2019 میادی محسوب می شوند 

به شرح زیر است:
كشتی آزاد و بانوان:

ایوان یاریگین )کراسنویارسک- روسیه (

دانکولوف ) روسه - بلغارستان (
ساساری ) ساساری- ایتالیا (

یاشار دوغو ) استانبول- ترکیه (
كشتی فرنگی:

اوپن زاگرب  )زاگرب - کرواسی (
جایزه بزرگ مجارستان  )گیور- مجارستان (

ساساری ) ساساری - ایتالیا (
اولگ کارایف ) مینسک- باروس (

الووی���چ رئیس اتحادی���ه جهانی در 
م���ورد طرح سیس���تم رنکینگ گفت: قصد 
داریم به بهترین کش���تی گیران برای تاش 
و کسب موفقیتش���ان با این سیستم پاداش 
دهیم و باید اطمینان حاصل کنیم که بهترین 
 کش���تی گیران در مرحل���ه نهایی به مبارزه 

خواهند پرداخت.
۱۲۹ داور بين المللی كشتی ایران برای 

قضاوت در سال ۲۰۱۹
طبق اعام اتحادیه جهانی کشتی، ایران 
در س���ال 2019 میادی مجموعا 129داور 
بین المللی شامل ۴ داور S1 )المپیکی( 2۷ داور 
درجه یک، ۴9 داور درجه دو و ۴9 داور درجه 

سه بین المللی در کشتی جهان دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی 

کشتی تغییرات درجه داوران بین المللی کشتی 
را برای سال 2019 میادی اعام کرد که در 
این میان نیما صادقی و سعید عباسی داوران 
 S1 درجه یک بین المللی کشورمان به درجه
)المپیکی( ارتقا یافتند. محمد ابراهیم امامی و 
محمد مصایی پور نیز همچنان در لیس���ت 

داوران المپیکی هستند.
همچنین رضا علی اصغری و محس���ن 
جلیلیان داوران درجه 2 بین المللی به درجه 
یک بین المللی و حمیدرضا فرسیابی و محمد 
باقری داوران درجه 3 بین المللی به درجه 2 
بین المللی ارتقا یافتند و 8 داور مرد و ۴ داور 
زن ممتاز ملی نیز با موفقیت در کاس های 
استاژ بین المللی توانستند درجه 3 بین المللی 
داوری کشتی دنیا را بدست آورند که اسامی 

آنها به شرح زیر است:
آقایان: فرشاد امیری )کرمانشاه( سید میثم 
ساداتی )مازندران( ساار بالی تبار )مازندران( 
امین تادین )خوزستان( میثم قوتی )تهران( جواد 
واحدی )تهران( جال حبیبی )خوزستان( مجید 
رضایی )گلستان(بانوان: لیا امانی بنی )اصفهان( 
مریم ارم آبادی )مازندران( فاطمه کدخدازاده 

)یزد( سمیه خانی بختیاری )گلستان(

 یک وکیل دادگستری گفت: طرح مقابله با کودک 
همس���ری در صورت تصویب در مجلس می توانست 
مانع بزرگی در مقابله با اقدامات خاف عدالتی همچون 
پدیده فروش دختران یا ازدواج اجباری کودکان توس���ط 
خانواده هایشان به ویژه خانواده های فقیر محسوب شود.

علی نجفی توانا در گفتگو با ایسنا، درباره با »طرح مقابله 
با کودک همسری« و تصویب نشدن آن در مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه یکی از مظاهر حقوق شهروندی، حق 
تعیین سرنوشت و استفاده از حقوق اساسی است، اظهار 
داشت: ازدواج یکی از بنیادی ترین حقوق شهروندی تلقی 
می شود. بنابراین هرگونه ایجاد محدودیت به اشخاص نه 
فقط برخاف موازین حقوق بش���ر است بلکه با اساس 
عدالت اجتماعی هم همکاری و هماهنگی ندارد. آن چه 
در مجلس   مطرح شد طرح مترقی و قابل دفاعی بود 
که بر اساس آن دختران قبل از یک سن معین و پسران 
تحت سن خاصی نمی توانستند توسط والدینشان به ازدواج 

تحمیلی تن دهند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: متأسفانه در سال های 
اخیر با پدیده فروش دختران یا به ظاهر ازدواج با کودکان 
توسط خانواده هایشان به ویژه خانواده های فقیر مواجه بودیم 
و این طرح می توانست مانع بزرگی در این نوع اقدامات 
خاف عدالت، حقوق اساسی محسوب شود اما تصور 
ما این اس���ت که مجلس در یک رویکرد متفاوت بدون 
اینکه به ظاهر قصد مخالفت با این طرح را داشته باشد 
به نوعی با رد و نپذیرفتن این طرح آن را معلق کرد تا 
در یک طرح جامع تری حسب مسموعات بتواند نسبت 
به تشدید این طرح و قبول این ممنوعیت در چارچوب 

ایحه جدیدی اقدام کند.
وی، افزود: اگر چنین مطلبی درس���ت باشد شاید 
بتوان گفت ازدواج دختران و پسران  پیش از سن بلوغ 
اجتماعی در یک شرایط معین و در چارچوب یک ایحه 
جامع حمایت از نوجوانان مسلما باید مبتنی بر تعیین یک 
شرط باشد و آن  موافقت مرجع قضایی آن هم با ارائه 

توضیحات باشد.
نجفی توانا با بیان اینکه در چارچوب عدالت اجتماعی، 
عدالت اسامی، حقوق شهروندی و قانون اساسی،   حق 
نداریم حقوق بنیادین افراد را از آنها سلب کنیم، تصریح 
کرد: نباید با محدود کردن کودکان چنین زمینه ای را فراهم 
کنیم و ازدواج را به دلیل منافع شخصی از طریق مواردی 
مانند فروش، ازدواج های مصلحتی، ازدواج های سیاسی 

یا قوم و خویشی، خاف اراده طرفین و بدون رسیدن به 
سن رشد مدنی به آنها تحمیل کنیم.

این وکیل دادگس���تری با بی���ان این که عاوه بر 
محدودیت سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج تحمیلی باید 
طرح حمایت از دختران و پسران جوان و جلوگیری از 
ازدواج اجباری حتی پس از سن رشد مدنی و اجتماعی 
در طرح جامع مقابله با کودک همسری پیش بینی شود، 
گفت: باید با توسعه سمن ها و انجمن های مردمی امکان 
حمایت از این کودکان و نوجوانان فراهم شود و اجازه 
دهیم سمن ها و انجمن های مردم نهاد بتوانند در مواردی 
مانند دخترآزاری، پسرآزاری و سایر اقدامات محدود کننده 
حقوق شهروندی مداخله کنند زیرا در بسیاری از موارد 
والدین به دلیل فقر، ناآگاهی و ... بسترساز چنین تحمیل 
و اجباری می شوند و فرزندان خود را از حقوقی که به 

آنها تعلق دارد محروم می کنند.
  با افزایش ازدواج موقت روبرو هستيم

  دس���تیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت 
ام���ور زنان و خانواده هم با انتقاد از رد طرح ممنوعیت 
ازدواج دختران کمتر از 13 سال در کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس گفت: وقتی یک دختر 12 ساله به اجبار 
پدر شوهر می کند به دلیل این که رضایتی در آن ازدواج 
ندارد، صحت این ازدواج به لحاظ حقوقی و ش���رعی 

دارای مشکل است.
شهناز سجادی  ادامه داد: متأسفانه در بررسی برخی 
طرح ها سایق حاکم است تا کارهای کارشناسی و آماری؛ 
هر کسی هر سلیقه ای دارد، براساس آن تصمیم  می گیرد 

بی آنکه کار کارشناسی صورت گرفته باشد.
وی ادامه داد: درست است که برخی از موافقان بحث 
ازدواج کودکان این موضوع را همواره از بعد مسائل جنسی 
که نیاز دو نوجوان است، نگاه می کنند، اما این گونه نیست و 
ما به کودک همسری به عنوان یک آسیب نگاه   کنیم. مگر 
چند درصد از کودک همسری ها براساس خواست  دختر 
و پسر اتفاق می افتد . به طور مثال چند درصد دختران 13 
ساله یا کمتر در جامعه ما به فکر ازدواج با یک نوجوان 
15 تا 16 ساله اند؟ این موارد بسیار کم هستند، اما از آن 
طرف می بینیم که ازدواج دختران خردسال با مردانی که از 
خودشان 10 تا 20 سال بزرگتر است، بیشتر اتفاق می افتد. 
این موضوع نشان دهنده آن است که بحث نیاز طبیعی 
جنسی در کودک همسری مطرح نیست و بیشتر  مساله  

آسیب مطرح است.

مدی���ر عامل انجمن صرع ایران با اش���اره به 
مشکات دارویی بیماران مبتا به صرع گفت: متأسفانه 
تحریم ها س���بب کمبود برخی داروهای این بیماران 

شده است. 
ب���ه گزارش فارس، داریوش نس���بی طهرانی، 
مدیر عامل انجمن صرع ایران در آس���تانه برگزاری 

پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران در ارتباط با 
چالش ها و مشکات حوزه دارویی صرع اظهار داشت: 
در حال حاضر کمبود دارو با توجه به تنوع دارویی این 
بیماران زیاد بوده و در واقع این افراد طیف وسیعی از 
داروها را مصرف می کنند که برخی از آنها دچار کمبود 
شده است. مدیر عامل انجمن صرع ایران افزود: برخی 

از بیماران مبتا به صرع مقاوم به درمان هستند و باید 
داروهای جدید و خارجی که مشابه ایرانی ندارد استفاده 
کنند ولی متاسفانه تحریم ها سبب کمبود داروی آنها 
شده، همچنین برخی از کارخانه های دارویی کشور که 
محصواتی با کیفیت خوب تولید می کردند ، تهیه مواد 

اولیه آنها کاهش یافته و با مشکل مواجه اند. 

رئیس سازمان بهزیستی کشور 
گف���ت: یک���ی از برنامه های اصلی 
این سازمان همسان سازی مستمری 
پرداختی به معلوان و س���ایر افراد 
تحت پوشش از جمله زنان سرپرست 

خانواده است.
  وحی���د قبادی دانا در گفتگو با 
تسنیم با اشاره به مهمترین برنامه هایی 
که باید در س���ازمان بهزیستی کشور 
انجام ش���ود، اظهار داشت: یکی از 
برنامه هایی که در مراسم معارفه خود 
هم به آن اشاره کردم موضوع شفافیت 
در تمامی فعالیت های سازمان بهزیستی 
است. باید شفافیت را از درون سازمان 
بهزیستی شروع کنیم و در ادامه شفافیت 
ازم در موسسات خیریه و نهادهای 

همکار با ما وجود داشته باشد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور، 
ایجاد ش���فافیت در قراردادها، اماک 
وابسته به سازمان و امور توانبخشی را 
از دیگر برنامه های خود در بهزیستی 
دانس���ت و گفت: سازمان بهزیستی 
خدمات مختلفی را در حوزه های زنان 
سرپرست خانوار، کودکان، سالمندان، 
معتادان و ... ارائه می کند که باید بتوانیم 
برنامه های به روز و علمی ارائه دهیم.

قبادی دانا ادامه داد: یکی دیگر از 
برنامه های ما این است که با تصویب 
بودجه 98 و مشخص شدن اعتبارات 
سازمان بهزیستی گام هایی برای ارائه 
خدمات به جامعه هدف بهزیس���تی 
برداریم که مهمترین آنها همسان سازی 
مستمری پرداختی به معلوان و سایر 
افراد تحت پوش���ش از جمله زنان 

سرپرست خانواده است.
وی تصری���ح کرد: با تصویب 
بودجه 98 کش���ور و مشخص شدن 
اعتبارات سازمان بهزیستی، این سازمان 
باید بتواند افراد پش���ت نوبتی را وارد 
چرخه حمایتی کند. ارائه خدمات به 
نیازمندان، معلوان و جامعه هدف از 

دیگر برنامه های سازمان در دوره جدید 
خواهد بود.

 وحی���د قبادی دانا با اش���اره به 
بازدیدهایی که از  »موسس���ه فدک 
رضوان«، توسط کارشناسان بهزیستی 
استان انجام شده،  تصریح کرد: فرآیند 
نظارتی در مورد این نواقص که شامل 
موضوعاتی نظیر وضع  تغذیه، مسائل 
بهداشتی و رعایت استانداردها  برای 
نگهداری از افراد کم توان ذهنی بوده، 
اجرا می شود. براین اساس مشکاتی 
در مرک���ز وج���ود داش���ت  که به 
شکل ش���فاهی تذکراتی به آنها داده 
می ش���ود. وی  توضیح داد: در تاریخ 
28 مهر امس���ال هم  اخطار دوم به 
مرکز داده می شود و با توجه به اینکه 
مشکات مذکور برطرف نمی شود و 
نواقصی مثل   فقدان رسیدگی مطلوب 
به وضع  بهداشتی، مراقبت و تغذیه 
توان خواهان و وصول شکایات مبنی 
بر پرداخت نکردن حقوق و دستمزد 
پرسنل، پرونده مرکز بعد از طی این 
مراحل به کمیس���یون عالی نظارت 
کشوری می آید.  در نهایت کمیسیون 
عالی نظارت کش���وری در مجموعه 
سازمان بهزیستی رای به بازپس گیری 
این مرکز، بعد از این که توانخواهان 
تحویل و به وضع  آنها رسیدگی شد، 
می دهد. براین اساس مقرر می شود بعد 
از فراهم شدن شرایط مطلوب برای 
توان خواهان و طی فرآیندهای قانونی 

این موسسه خلع ید شده و به موسسه 
خیریه دیگری که صاحب صاحیت 

است، واگذار شود.
قبادی دانا   گفت: با توجه به اینکه 
مدیرعامل این موسسه نسبت به این 
موضوع استنکاف نمی کند، با حضور 
مدیرعامل مجموعه خیریه، نشست 
اضطراری در پنج���م دی در محل 
معاونت توان بخشی سازمان برگزار   
و مصوب می شود که بهزیستی تهران، 
با رعای���ت تمامی الزامات قانونی و 
حفظ سامت کامل جسمی و روانی 
توان خواهان، مبادرت به بازپس گیری 
مرکز کند. وی افزود: بعد از اباغ رای 
کمیس���یون به مرکز خیریه فدک باغ 
رضوان مجدداً موسسه از بازگرداندن 
این فض���ا، تجهیزات و توان خواهان 
خودداری می کن���د. به این ترتیب 
شکواییه ای توس���ط دایره حقوقی 
بهزیستی تنظیم شده و در پنجم دی ماه 
و با دستور مقام قضایی، حضور نماینده 
دادس���تان، نماینده کانتری چیتگر و 
مدیر حقوقی بهزیستی شهر تهران برای 
اباغ رای مقام قضایی فرستاده می شود. 
در هم���ان تاریخ و بعد از اینکه مدیر 
موسسه مجدد در برابر آنها مقاومت 
می کن���د، فیلمی از ابزار عواطف این 
توان خواهان نسبت به کادر مرکز تهیه و 

در فضای مجازی منتشر می شود.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه 
توضیح داد: با دستور وزیر و نمایندگانی 
از بهزیستی از جمله معاون توان بخشی 
بهزیستی سازمان و نماینده ویژه خودم 
برای بازدید و مذاکره با اعضای هیات 
مدیره به مرکز مراجعه می کنند. این 
گ���روه ابتدا وضعیت توان خواهان را 
بررس���ی کردند. طی این مراجعه  زد 
و خورد و برخوردی وجود نداشت 
و س���ر وصدای فیلم ناشی از ابراز 
 احساساتی بوده که عزیزان توان خواه 

داشتند.

قوانين مسابقات رنکينگ اتحادیه جهانی کشتی اصاح شد

وکيل دادگستری: »طرح مقابله با کودک همسری« مانع طرح  همسان سازی مستمری معلوان و زنان سرپرست خانوار
بزرگ پدیده فروش دختران بود

تحریم ها سبب کمبود داروهای ضد صرع شده است
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جناب آقای مهندس نادر کشتکار
مدیرعامل محترم شرکت پارس میکا کیش

مادران فرش��تگانی هستند که مهربانی پروردگار را در 
جای جای  زمین تکثیر می کنند. 

 ک��وچ عارفانه مادر عزیزتان س��رکارخانم فاطمه کوبی دار
 را به شما و خانواده گرانقدرتان تسلیت می گوییم و صبوری تان 

را در این اندوه بزرگ از خداوند حکیم خواستاریم.
آزاده تاج علی- هادی نیک پور
همکار گرامی جناب آقای مجید فاح شجاعی

 و سرکار خانم خیرخواه ثابت قدم
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم محمد خیرخواه 
ثابت قدم را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نم��وده برای آن مرح��وم رحمت و مغفرت الهی و  برای 

بازماندگان صبر واجر جزیل آرزومندیم.
سردبیر و همکاران مجله اطاعات  هفتگی

همکار گرامي جناب آقاي حامد پروانه 
با اندوه فراوان درگذش��ت عموي گرامیتان را صمیمانه 
تسلیت عرض نموده و از پیشگاه خداوند سبحان براي 
آن تازه درگذش��ته رحمت و مغفرت و براي بازماندگان 

صبر و شکیبایي از درگاه خداوند منان آرزومندیم. 
امـور توزیع و فروشـ  سـازمان شهرسـتانهاـ  
تهـران و حومهـ  امـور مشـترکینـ  آبونمانـ  
شبکه اطاع رسانيـ  امور توزیع و فروش کتابـ  
انبار کتابـ  مراکز فروش کتابـ  ساعت کنترل 
ـ حمل و نقلـ  تعمیرگاهـ  سازمان پخشـ  انبار 

برگشتيـ  تکفروشيـ  توزیع داخلي 
جناب آقاي دکتر سید غامرضا فنایي 

جناب آقاي دکتر سیداحمد فنایي
با نهایت تأس��ف و تألم درگذش��ت سرکار خانم دکتر 
مه لقا محمودي گیاني مادر همس��ر گرامیتان را به 
ش��ما و خانواده محترمتان تس��یلت عرض نموده، و از 
درگاه خداوند منان براي آن مرحومه علو درجات و براي 

بازماندگان صبر و شکیبایي آرزومندیم. 
مدیرعاملـ  هیئت مدیرهـ  پزشکان و پرسنل 
بیمارستان اله 

جناب آقاي دکتر مهرداد محمودي 
مصیبت وارده را خدمت جنابعالي و خانواده محترمتان، 
تس��لیت عرض نم��وده و از درگاه ایزد من��ان براي آن 
مرحوم غفران واس��عه اله��ي و براي بازماندگان گرامي 

صبر و بردباري مسألت مي نمایم. 
اصغر بارزي 

بیست و شش سال گذشت 
دوازدهم دي ماه 1397 فرا رس��ید و 26 س��ال از س��فر 
ابدي همس��ر و مادر مهربانمان هایده شـادلو فرزند 

زنده یاد اردشیر خان شادلو گذشت.
غم هجرانش طاقت فرس��ا و یاد خوبي و مهرباني هایش 

تسلي بخش قلب ما است. 
مهدي آزاد، لیا امیري و شادي آزاد 

مریم آزاد، بهرام نصیري و امیر واانصیري 
فاطمه آزاد، امید افتخارمنش 

علي آزاد 

هوالباقي
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آنست که نامش به نکویي نبرند
حاج منصور ضرابي آسماني شد 
)برادر کاپیتان محمود ضرابي(

معلمي فداکار و دلس��وز از 
خطه کریمان در س��الگرد 
زلزل��ه بم که دخت��ر و 12 
نف��ر از اقوامش را از دس��ت 
داده بود، به خیل عزیزانش 

پیوست.
مراس��م یادبود جمعه 14 
دي 1397 مس��جد جامع 
ش��هرك غرب س��اعت 12 
الي 13:30 برگزار مي گردد. 

حضور گرمتان را گرامي مي داریم.
ضرابيـ  برزگرـ  مرتضایي فر 
N.G.O کانون خلبانان

خوشا آنان که با ایمان و اخاص 
حریم دوست را بوسیدند و رفتند

خوشا آنان که پا در وادي حق
 نهادند و نلغزیدند و رفتند 

به مناس��بت نخستین سالگرد عروج عزیزمان علیرضا 
»سیاوش« تلیاني مجلس یادبودي در قطعة نام آوران 
»255« بهشت زهرا)س( از ساعت 10 تا 11/30 صبح 
جمعه چهاردهم دي ماه 1397 برگزار مي شود. حضور 
ش��ما س��روران گرامي در این مجلس مایة تسلي خاطر 

بازماندگان خواهد بود. 
از طرف خانواده هاي: تلیانيـ  تقويـ  وادي پور ـ  

خبرگزاري ایسنا و سایر دوستان و بستگان.

هیچ کس را مهلت اقامت دائم نیست بر زمین 
آمده ایم که برویم

ب��ا ان��دوه ف��راوان و قلبي 
شکسته ش��اهد درگذشت 
همس��ر، پدر، ب��رادر عزیز 
ش��ادروان  گرامیم��ان  و 
فرشـید گلریـز عض��و 
خوش نویس��ان  انجم��ن 
ایران هستیم که در سردي 
سرماي زمانه بار سفر ابدي 
را بر دوش کش��ید و از میان 
م��ا پر زد و به دیدار حضرت 

دوست شتافت.
ب��ه همین مناس��بت مجلس ختم آن مرح��وم در روز 
پنج شنبه مورخ 1397/10/13 از ساعت 16 الي 18 در 

سالن همایش مجتمع نیکوکاري رعد واقع در:
ش��هرك غرب، فاز2 خیابان هرم��زان، خیابان پیروزان 

جنوبي شماره 74 منعقد مي گردد. 
حضور ش��ما عزیزان موجب ش��ادي روح آن مرحوم و 

تسلي دل بازماندگان خواهد بود.
همسر: مهري خیرخواه

فرزندان: غزال، مارال
داماد: امیرحسین حسن زاده

خواهـران: عصمـت الملـوك، رفعت الملـوك، 
حشمت الملوك

برادران: فرج اه، لطف اه
ناصـري،  خیرخـواه،  گلریـز،  خانواده هـاي: 
حسـن زاده، توحیـدي، بني کمالـي، زائریـن، 
نوبرزاد، طلوعي تویسرکاني، خرازیان، جوادي، 

حسیني، دواچي، زالبیک و سایر بستگان. 

محضر قرین الشرف شیخ الفقها و المجتهدین؛  
حجت ااسام والمسلمین 

حضرت آیت اه جناب آقاي نیري دامه̈    افاضاته 
ریاست معظم دادگاه عالي انتظامي قضات 

تش��ریف فرمایي و حضور حضرتعالي در مجلس ترحیم 
مرحوم پدرم آقاي حاج سـید محمـود ضیا الدین 
ابوالمعالـي؛ موجب آمرزش ایش��ان و تس��لي خاطر 
بازماندگان گردید. مراتب تش��کر و قدرداني همه اعضا 

خانواده و اَعام ایشان تقدیم خاطر عاطر مي گردد. 
خداوند وجود جنابعالي که ذخیره اي ارزنده در ساختار قضایي 
کش��ور هس��تید را براي همه آقایان قضات حفظ نماید. دوام 

توفیقات جنابعالي را از خداوند بزرگ استدعا مي کنیم. 
از طرف خانواده : سید محمد صفا الدین ابوالمعالي 

 
تشکر و قدرداني و اعتذار

در غم ما روزها بي گاه شد
روزها با سوزها همراه شد

روزها گر رفت گو رو باك نیست
تو بمان اي آن که جز تو پاك نیست

فق��دان مرحوم آقاي حاج سـیدمحمود ضیاالدین 
ابوالمعالـي؛ پ��در ارجمن��دم؛ ش��خصیتي فاض��ل و 
گوهري ارزش��مند؛ با خدمات ارزنده و ماندگار؛ به یك 
 ملت شایس��ته و نظامي عالیقدر واقعیتي تلخ اس��ت که

 باید پذیرفت.
از شمار دو چشم یک تن کم 

وز شمار خرد هزاران بیش
مـواي یا مواي، انت الرحمـن و انا المرحوم و ما 
یرحـم المرحوم اا الرحمن، خداوند تبارك و تعالي، 
بن��ده خود را که زندگ��ي وي در کمال اطمینان قلبي و 
پرهیز و صحت عمل گذرانده، در کمال بخش��ندگي، به 
سوي خویش فرا مي خواند، خود را ودیعه همه خوبیهاي 
وي ق��رار مي دهد. و هیچ چیز با ارزش تر از این نیس��ت 
که با یك چنین آثار پُرخیري،  انس��اني این دنیاي فاني 
را ترك کرده و بسوي خداي باز گردد، عاش سعیدا و 
مات حمیدا، و هیچ معنویتي از چنین بازگشتي بااتر 
نیس��ت، ارجعي الي ربک راضیتًا مرضیه. فادخلي 
فـي عبادي و ادخلي جنتي، امر به بازگش��ت خاص 
اوتاد و اولیا اس��ت و بهش��تي مخص��وص حواله چنین 
زندگ��ي پر افتخار و پر برکتي اس��ت. ُرجعت به س��وي 
ح��ق، و به س��مت او و در او و هم��راه او، انا ه و انا الیه 
راجعـون. و هیچ چاره اي از این رجعت نیس��ت و هیچ 

چاره اي جز بخشایش الهي نیست.
س��ابقه پنجاه س��ال قضاوت و همکاري پ��درم در ادوار 

بي نظیر تش��کیات قضایي کش��ور خصوص��اً با آقایان 
علما و فضا ش��امل محتوي ارزنده ایس��ت که تقوي و 
خوشنامي و فضل و شرافت و مردم داري و ساده زیستي 
ایش��ان را ش��هادت مي دهد و گواه وارستگي و شرافت و 
صحت عمل و خوش��نامي تمام؛ آن فقید س��عید است. 
یاد ایشان لحظات ما را پُر از فیض کرده و تبرك خواهد 
بخش��ید و یاد ایش��ان همیش��ه جاودانه در ذهن و قلب 

ماست و روح ایشان بر همه لحظات ما ناظر است.
از دس��ت دادن پدر و ترك دنی��اي فاني، خاطره تلخي 
است براي بازماندگان، خصوصاً نزدیکان این شخصیت 
فاضل نوراني و یگانه، که جایگاه وي هیچوقت پُر نخواهد 
شد. از این ضایعه پناهنده به ذات مقدس الهي خواهیم 
شد و صبر بر چنین مصیبتي را از درگاه مقدسش، تمنا 

خواهیم کرد.
زادن و کشتن و پنهان کردن 

دهر را؛ رسم و ره دیرین است
رفت��ي و رفتنت آتش نه��اد بر دل. پدر، یادتان جاودان، 

روحتان شاد و غریق آمرزش باد.
س��پاس خداوند را که س��ایه همسري مهربان و فداکار، 

مادري واا؛ بحول قوه الهي، مستدام است.
حض��رات آی��ات عظام و علماي اَعام ب��ر ما منت نهادند و 
با بنده نوازي تقبل زحمت فرموده و خانواده ما را تس��لي 
بخشیده و تسکین داده اند و صبر بر چنین مصیبت بزرگي 
را میسر کرده اند؛ خداوند وجود همه این آقایان را مستدام 

بدارد. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق.
در التیام این غم بزرگ و تقلیل آام مان کوش��ش هاي 
ارزشمند و فراواني از ناحیه بستگان و دوستان و آشنایان 
انجام ش��د هیچ جمله و کلمه اي پاس��خ این س��روري و 
محبت را ادا نمیکند اکن برخود فرض مي دانیم از همه 
افراد و زحمات ایش��ان تش��کر کرده و قدردان محبت و 
صمیمیت و همدردي ایشان باشیم؛ همراهي در مراسم 
تشییع و تدفین و شرکت در مجلس ختم و مجالس هفتم 
و چهلم و تقدیم تاج گل؛ نشر تسلیت؛ پیام و پیغام کتبي 
و تلفني بزرگان و سروران معزز مصداق این اعمال خیر 
و با ارزش اس��ت. از آقایان قضات معزز و عالیقدر دیوان 
عالي کش��ور؛ دادگاه عالي انتظامي قضات؛ دادس��تاني 
کل کش��ور؛ دادگاه ویژه روحانیت؛ محاکم تجدیدنظر 
و کیفري اس��تان؛  کارکنان محترم دیوان عالي کش��ور؛ 
وکا محت��رم دادگس��تري و کانون وکا دادگس��تري 
مرکز و اتحادیه کانون وکا؛ کانون کارشناس��ان رسمي 
دادگس��تري؛ دفات��ر بی��وت عظام؛ س��ازمان هاي تابع 
دادگستري؛ اعضا دولت و مجلس؛ مقامات ارشد کشور؛ 
ارکان عظ��ام نظام؛ تجار و بازرگانان و اصناف و کس��به 
محترم؛ اساتید فاضل دانشگاه ها؛ پزشکان و مهندسین 
محترم؛ همش��هریان معزز کرمانشاهي؛ مردم شریف؛ و 
همه عزیزان و سروران که ذکر نام ایشان مقدور نیست؛ 
تش��کر و قدردان��ي مي کنیم و از اینک��ه به علت تألمات 
روحي قادر به تشکر حضوري نیستیم پوزش مي طلبیم 

که العذر عندالکرام الناس مقبول.
دولت جاوید یافت هر که نکو نام زیست

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را 
وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل

حاجت مشاطه نیست روي دآرام را
والسام علیکم و رحمت اه و برکاته.

از طرف خانواده؛ سیدمحمد صفاالدین ابوالمعالي

پدرم دیده بسویت نگران است هنوز
غم نادیدن تو بار گران است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردي تو
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همسري دلسوز 
و پدري مهربان مرحوم مغفور شادروان

 سيروس مازاده نفوتي
 فرزند مرحوم یونس مازده نفوتي

 را به اطاع کلیه بس��تگان، آشنایان و همکاران محترم 
مي رس��اند. به همین مناسبت مراسم یادبود آن مرحوم 
روز پنجش��نبه م��ورخ 97/10/13 از س��اعت 15 ال��ي 
16:30 در مس��جد حس��یني واقع در میدان خراسان، 
خیابان 17شهریور جنوبي، روبروي درمانگاه 15شعبان 

خیابان قنبري، جنب پارك بیسیم برگزار مي گردد.
حضور شما سروران گرامي موجب شادي روح آن عزیز 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف: همسر، فرزندان: بهروز مازاده و دختران داغدار

دامادها: فرید فرزانه شـریف، حبیب عبداللهي، 
عروس و نوه ها

برادران: رضا، نادر و مرحوم ناصر و محسن مازاده 
و خواهران داغدیده و مرحوم مونس مازاده

خانواده هاي: مازاده، اخوان، اهالي شوراي اسامي 
و دهیاري کلسر، راسته کنار، قاضده، میانده، ازگم و 

نفوت و سایر دوستان و آشنایان محترم

آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی فیروزکوه )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 300 و شناسه ملی 10100047754 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1396/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه حساب سود و 
زیان س���ال منتهی به 96/6/31 به تصویب مجمع رسید. - موسسه 
حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی 10861873119 بعنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرس���ی و خدمات آتیه نگر به شناسه 
ملی 101000569324 به عنوان بازرس علی البدل برای س���ال 
مالی منتهی به 97/6/31 انتخاب ش���دند. - روزنامه کثیراانتشار 

اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرس�ت اداره ثبت ش�رکتها وموسسات 
غیرتجاری شهرس�تانهای اس�تان تهران س�ازمان ثبت اسناد 
واماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه )307662(

آگهی تغییرات
 شرکت کشت و صنعت روژین تاک شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 172807 و شناسه ملی 10102152333 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/08/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: 
آقایان محمدحسن باباحس���ن کدفراگیر 56814221 - مهدی محمدحسن حسنی 
کدفراگیر 51859254 - غام عباس محمدحس���ن حسنی کدفراگیر 51859221 
- محمود محمد حسن حس���نی کدفراگیر 51859320 - علی محمد حسن حسنی 
کدفراگی���ر 91416719 - محمدغ صنعتی کدملی 4130584677 - س���یدمظفر 
عبداله کدملی 0579531929 - ترازنامه و حس���اب سود و زیان سال مالی منتهی 
به 97/4/31 به تصویب رس���ید. - حسابرس موسس���ه حسابرسی آریا نیک روش با 
شناس���ه ملی 10104097062به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز زارعی با کدملی 
4949661205 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)307660(

آگهی تغییرات شرکت اکسون ویژن سیستم سهامی خاص
به شماره ثبت 477066 و شناسه ملی 14005141593 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/19 و تاییدیه شماره 
97/371796 مورخ 1397/9/10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : کامبیز س���میعی به شماره ملی 0064238611 ) خارج از 
اعضای هیئت مدیره ( به سمت مدیر عامل کمال فتحی بی طرف به شماره 
ملی 1460771699 به س���مت رئیس هیئت مدیره کاوه فتحی بی طرف 
به ش���ماره ملی 1467349259 به سمت نائب رییس هیئت مدیره کامبیز 
فتحی بی طرف به شماره ملی 1467165646 به سمت عضو هیئت مدیره 
سیما صادقی اشرافی به شماره ملی 1460888464 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئ���ت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق 
بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و سایر اوراق بانکی و اداری با 
امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد 
و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307659(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت روژین تاک سهامی خاص
به شماره ثبت 172807 و شناسه ملی 10102152333 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن 
باباحسن کدفراگیر56814221 به س���مت رئیس هیات مدیره - محمدغ 
 صنعتی کدملی4130584677 به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای 
 س���ید مظفر عبداله کدملی 0579531929بس���مت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره - مهدی محمدحس���ن حس���نی کدفراگی���ر51859254 
به س���مت عضو هیات مدی���ره - غام عباس محمدحس���ن حس���نی 
کدفراگیر51859221 به سمت عضو هیات مدیره - محمود محمد حسن 
حسنی کدفراگیر51859320 به س���مت عضو هیات مدیره - علی محمد 
حسن حسنی کدفراگیر91416719 به سمت عضو هیات مدیره - اوراق و 
اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از 

اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307661(

آگهی تغییرات شرکت امید سرمایه حافظ سهامی خاص
به شماره ثبت 524702 و شناسه ملی 14007503327 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/22 ، سرمایه شرکت از مبلغ 
1000000 ریال به مبلغ 10000000000ریال منقس���م به 10000000 سهم 1000ریالی 
با نام از طریق مطالبات حال ش���ده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده 

اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307656(

آگهی تغییرات انحال پایش سد آبساران سهامی خاص 
به شماره ثبت 288630 و شناسه ملی 10103263987 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ش���رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و آقای سید طاهر 
 اسماعیلی به س���مت مدیر به نشانی تهران خیابان س���ید جمال الدین اسدآبادی- 
پایین تر از میدان اسدآبادی – پاک 340 کدپستی 1436693853 انتخاب گردید . 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307654(

آگهی تغییرات
 موسسه انجمن حسابداری به شماره ثبت 9726 

و شناسه ملی 10100401528
 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/04/28و مجوز 
شماره 3/133117 مورخ 96/6/21 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : س���مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: -- آقای ناصر پرتوی به شماره ملی 2593666293 
به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب ش���دند. -آقای ایرج نوروش به 
ش���ماره ملی 0040918181 به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره 
انتخاب شدند. - آقای حسن همتی به شماره ملی 4569082858 
به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. - آقای ناصر پرتوی به شماره ملی 

2593666293 به عنوان دبیر کل انجمن انتخاب شدند. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307657(

آگهی تغییرات شرکت کیهان تجارت دایا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 305819 و شناسه ملی 10103424317 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای مصطفی احمدی دانش آشت��یانی به کد ملی0380776871 به نمایندگی 
از ش���رکت گروه نماد صنعت پارس)س���هامی خاص( به ش���ماره ثبت 243168 و 
 شناسه ملی 10102838660 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهرداد کارشناس 
نجف آبادی به کدملی1090248423 به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان 
تیو انرژی)سهامی عام( به شماره ثبت 134503 و شناسه ملی 10101777266 به 
س���مت نائب رئیس هیات مدیره و خانم آیدا گوهری به کد ملی0058367276 به 
نمایندگی از شرکت فکور مغناطیس اسپادانا )سهامی خاص( به شماره ثبت 432761 
و شناسه ملی 10260437502 به س���مت عضو هیات مدیره و مدیرعامل منصوب 
 گردیدند. 2 - کلیه اوراق تجاری و اسناد تعهد آور اعم از چک ، سفته ، برات و قرارداد ها 
با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد. کل�یه 
مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا هری���ک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. 3 - حدود اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه ، قانون تجارت 

و اجرای مصوبات هیات مدیره می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307653(

آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذایی پاکبان سهامی عام  
به شماره ثبت 59754 و شناسه ملی 10101048045 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 
1397/04/23 و مجوز ش���ماره 11/47005 مورخ 1397/08/20 
اداره کل راهداری و حمل ونقل و جاده ای استان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حس���اب س���ود و زیان س���ال مالی 
1396/12/29بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
ارقام نگر آریا به شماره شناس���ه ملی 10100617632 به عنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت 
به شناسه ملی 10380076460 به سمت بازرس علی البدل برای 
یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307655(

آگهی تغییرات شرکت ساب نیرو شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 187198 و شناسه ملی 10102292528 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : به موضوع ش���رکت موارد ذیل اضافه 
گردید: کلی���ه فعالیت های خدماتی و پش���تیبانی از قبیل تعمیر- 
 نگهداری- بهره برداری از تاسیسات برودتی حرارتی و موارد مشابه ،

تعمیر-نگهداری تجهیزات و وس���ایل اداری ، خدمات فنی خودرو 
 و موارد مش���ابه، نگه���داری و خدمات فضای سبز-اکتش���اف و 
بهره برداری از معادن و مشابه. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای 
ازم. اساس���نامه جدیدی در 46 ماده 10 تبصره به تصویب رسید و 
جایگزین اساس���نامه قبلی شد. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307649(

آگهی تغییرات شرکت پایانه های نفتی ایران سهامی خاص 
به شماره ثبت 149197 و شناسه ملی 10101920450 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : افراد نامبرده زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای باقی مانده از مدت 
مأموریت هی���أت مدیره تعیین گردیدند : -1 آقای محمد نوروزی ف���رد به عنوان عضو اصلی به 
شماره ملی 2549525795 به جای آقای جهانگیر خلیلی. -2 آقای عباس اسدروز به عنوان عضو 

اصلی به شماره ملی4250897230 به جای آقای صادق دراوی پور. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307652(

آگهی تغییرات موسسه انجمن علمی حسابرسی ایران 
به شماره ثبت 30031 و شناسه ملی 10320816305

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/28 و تاییدیه 
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به ش���ماره3/134594 مورخ 96/6/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین 

شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307651(

آگهی تغییرات 

شرکت ماشین سازی ویژه سهامی خاص 

به شماره ثبت 48644 و شناسه ملی 10100938325 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای حسین نصرتی به شماره ملی 2559504677 به نمایندگی 
شرکت مهندس���ی فکور صنعت تهران به شناسه ملی 10101454909 به 
 سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل،آقای محمد وحید شیخ زاده 
نجار به ش���ماره ملی 0380841411 به نمایندگی ش���رکت گروه نماد 
صنعت پارس به شناس���ه ملی 10102838660به س���مت رئیس هیئت 
مدیره، آقای احمد ایرانی به ش���ماره مل���ی 0036983667 به نمایندگی 
شرکت کیمیا سامانه سبز به شناسه ملی 10103296035 به سمت عضو 
هیئت مدیره،آقای جواد داوری آش���تیانی به شماره ملی 0045718393 
به نمایندگی شرکت مهندس���ی و س���اختمان تیو انرژی به شناسه ملی 
10101777266 به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد علی محمدی به 
شماره ملی 0036569909 به نمایندگی شرکت فکور مغناطیس اسپادانا 
به شناسه ملی 10260437502 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. 
کلیه اوراق تجاری واسناد تعهدآور اعم ازچک،س���فته ،برات وقراردادها با 
امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر ش���رکت ودر 
غیاب مدیر عامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد.کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل ویا یکی از اعضای 

هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)307650(

آگهی تغییرات شرکت بیمارستان جم سهامی خاص 

به شماره ثبت 12218 و شناسه ملی 10100474799 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : مواردی به موضوع شرکت به ش���رح ذیل الحاق و ماده مربوطه در 
اساس���نامه اصاح گردید: عبارت ) وس���ایر فعالیتهای تجاری ( به آخر بند الف ماده 
3 اساسنامه اضافه گردید . 2- عبارت ) درداخل وخارج کشور (به آخر بند ج ماده 3 
اساسنامه اضافه شد . 3- در ماده 3 اساسنامه بعد از بند ج ، بند ) د( بدین شرح اضافه 
 گردید سیاست شرکت براساس استفاده از پیشرفه ترین تجهیزات پزشکی می باشد 
 4- بندج تبصره یک ماده 7 اساسنامه شرکت حذف و ردیف )د( به ردیف )ج( تغییریافت .

5-در انتهای تبصره دو ماده 7 اساس���نامه شرکت ، این عبارت اضافه شد : ))حداکثر 
سن برای خرید سهام 65سال تمام هجری شمسی می باشد .(( 6-عبارت)) انتخاب 
سهامدار بعنوان عضو هیئت مدیره بیش از 3 دوره متوالی ممنوع است مگر در صورتی 
که تعداد متقاضیان عضویت به حد نصاب ازم نرسد ،(( به انتهای تبصره یک ماده 21 
اساسنامه شرکت اضافه ش���د . ضمناً در تبصره 3 ماده 21 اساسنامه شرکت ، عبارت 
یکبار به دوبار ودر تبصره 4 آن ماده عبارت )) چهارجلس���ه ((به عبارت ))در دوماه 
 متوالی (( و در تبصره 6 آن ماده عبارت ))10س���هم (( به )) 20سهم (( تغییر یافت .

7- در تبصره ذیل بند 4 ماده 24 اساسنامه ش���رکت عبارت )) 5 میلیاردریال(( به 
عبارت )) ده میلیارد ریال(( تغییر یافت. 8- متن ماده 32اساس���نامه شرکت به شرح 
ذیل اصاح گردید : مجمع عمومی در هر سال دو بازرس اصلی که یکی از آنها ازبین 
مؤسسات حسابرسی ثبت شده و مورد تأیید جامعه حسابرسان رسمی و سازمان امور 
مالیاتی کش���ور ، انتخاب میشود و دیگری از بین س���هامداران شرکت ، و نیز یکنفر 
بازرس علی البدل برای یکس���ال مالی انتخاب خواهدکرد. -9 این عبارت به قسمت 
آخر بند 39 اساسنامه ش���رکت اضافه گردید : ))هیئت مدیره مجاز است در صورت 
اقتضاء هر 5 سال یکبار مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت را جهت بازنگری 

در مفاد اساسنامه شرکت دعوت نماید .(( 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)307646(

آگهی تغییرات شرکت آتی طرح سیستم سامان سهامی خاص 
به شماره ثبت 294316 و شناسه ملی 10103319095 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/07/12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : -اعضای هیئت مدیره 
به ش���رح زیر برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند: فرشاد عبدی 
به ش���ماره ملی 3780359774 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره. فروغ اعظم ش���فیعی آزاد به شماره ملی 0036124788 به 
س���مت رئیس هیئت مدیره. امیرحسین اس���دیانی یکتا به شماره 
ملی3874521321 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. -کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها 
و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307648(

آگهی تغییرات موسسه انجمن حسابداری
به شماره ثبت 9726 و شناسه ملی 10100401528 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه)نوبت دوم ( مورخ 1396/04/28 
و مجوز ش���ماره 3/133117 م���ورخ 96/6/21 وزارت علوم تحقیق���ات و فناوری 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: -- آقای ناصر پرتوی به ش���ماره ملی 2593666293 -آقای ایرج 
نوروش به ش���ماره ملی 0040918181 -آقای غامرضا خلیل ارجمندی به شماره 
 ملی 6599393977 - آقای حسن همتی به ش���ماره ملی 4569082858 - آقای
سید علی حسینی به ش���ماره ملی 5239761957 به عنوان اعضای اصلی هی�أت 
مدیره -خانم گیتی اعظم شاهوردی به ش���ماره ملی 0043241417 - خانم آزیتا 
جهانش���اد به ش���ماره ملی 0055121098 به عنوان اعضای عل���ی البدل هیأت 
مدیره - مؤسسه حسابرس���ی هشیار بهمند به شناس���ه ملی 10100168746 به 
عنوان بازرس اصلی - مؤسس���ه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 
10100379311 به عنوان بازرس علی البدل - صورتهای مالی سال 1395 تصویب 

شد - روزنامه اطاعات جهت درج آگهی های انجمن انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)307647(

آگهی تغییرات شرکت کیهان تجارت دایا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 305819 و شناسه ملی 10103424317 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -اش���خاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب 
گردیدند 1-شرکت گروه نماد صنعت پارس)س���هامی خاص( به شناسه ملی: 10102838660 
2-شرکت مهندسی و س���اختمان تیو انرژی)سهامی عام( به شناس���ه ملی: 10101777266 

3-شرکت فکور مغناطیس اسپادانا )سهامی خاص(به شناسه ملی 10260437502 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307644(

آگهی تغییرات شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد سهامی خاص
به شماره ثبت 220514 و شناسه ملی 10102618161 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : آقای رادمان ربیعی ک م 0067434691بجای آقای حسین عاقه مندان 
 به نمایندگی از ش���رکت سرمایه گذاری ایران و فرانس���ه ش م 10100655434

) س���هامی خاص ( بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و آقای حسین عاقه 
مندان ک م 0058359036 به جای آقای س���ید محمد باق���ر غروی نخجوانی به 
 سمت مدیر عامل ) خارج از اعضاء ( انتخاب شددند اعضای هیات مدیره عبارتند از :

آقای محمد احمدی ک م 1091605580 به نمایندگی از ش���رکت توسعه تجارت 
صنعت و معدن ش م 10320218989 به س���مت رئیس هیئت مدیره آقای سید 
مهدی علم الهدی ک م 1754542328به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران 
و ایتالیا ش م10100647942 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رادمان 
ربیعی ک م 0067434691 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه 
ش م10100655434 به س���مت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند هیئت مدیره 
کلیه اختی���ارات مندرج در بنده���ای 1 ، 4 ، 7، 9 ، 13 ، 14 ، 18 مندرج در ماده 
47 اساسنامه مصوب را بش���رح زیر به مدیر عامل تفویض نمود : بند 1( نمایندگی 
شرکت در برابر اش���خاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی بند 4( 
نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان ش���رکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و 
پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط اس���تخدام و معافیت و خروج آنها از 
خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مس���تمری وراث آنان بند 7( دریافت مطالبات 
ش���رکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات بند 9( عقد ه���ر گونه قرارداد و 
تغییر و تبدیل یا فس���خ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول 
و غیر منقول که جزء موضوع ش���رکت باش���د و بالجمله انج���ام کلیه عملیات و 
معامات مذکور در ماده 2 اساس���نامه بند 13( اجاره ، استجاره ، واگذاری و فسخ 
اجاره و تقاضای تعدی���ل اجازه بهاء و دفاع از این نوع تقاض���ا ها در تمام مراحل و 
مراجع و تخلیه عین مس���تاجره و تقاضای تجدید نظ���ر در رای صادره یا اجرای 
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حادثه تروريستی در ژاپن با ۹ زخمی
تسنیم: برخورد عمدی یک خودرو با جمعیت در ساعات اولیه سال نو 
میادی در توکیو، پایتخت ژاپن ۹ زخمی برجا گذاشت. سخنگوی پلیس ژاپن 
اعام کرد که یک فرد 21 ساله به نام کازوهیرو کوساکابه، با نیت قتل، خودروی 
خود را در خیابان تاکشیتا در منطقه توریستی هاراژاکوی توکیو به میان جمیعت 
راند. ش���بکه تلویزیونی ان اچ کِی ژاپن نیز گزارش داد که فرد مهاجم پس از 
بازداشت به پلیس گفته است این اقدام را به تافی مجازات اعدام انجام داده 

است، بدون اینکه جزئیات دقیق تری از مقصود خود را بیان کند.
الهام علی اف: جمهوری آذربايجان نقش خود را در جهان اسام 

افزايش داده است 
ایرنا: رئیس جمهوری آذربایجان با اش���اره 
به تاش های کشورش برای تقویت همبستگی 
اسامی در سال 2018 گفت: جمهوری آذربایجان 
نقش خود را در جهان اسام افزایش داده است.

الهام علی اف گفت: در سال گذشته روابط ما با 
همس���ایگان در سطح باا قرار داشت و در سال 
201۹ نیز این موضوع برای جمهوری آذربایجان از 
اهمیت خاصی برخوردار است. وی افزود: فعالیت 

مشترک جمهوری آذربایجان با همسایگان در حوزه های سیاسی، اقتصادی و 
دیگر عرصه ها، موجب تقویت ثبات در منطقه شده است.

فرماندهی استراتژيک آمريکا از تويیت جنگ طلبانه خود عذرخواهی کرد
فارس: جنجال ها درباره توییت جنگ طلبانه فرماندهی استراتژیک آمریکا 
به مناسبت سال نو میادی، این زیرمجموعه پنتاگون را مجبور به حذف این 
توییت و عذرخواهی کرد. فرماندهی استراتژیک آمریکا در توییتی به مناسب 
آغاز س���ال 201۹ بر آمادگی این مرکز برای ریختن بمب هایی قدرتمند بر 
روی دیگر کشورها تاکید کرد. در این توییت، ویدئویی منتشر شده بود که 
نشان می داد یک بمب افکن »بی2« ارتش آمریکا بمبی قدرتمند را در منطقه ای 
نامشخص رها می کند و انفجاری بزرگ رخ می دهد. این توییت جنجال زیادی 

ایجاد کرد و کار به جایی رسید که این توییت حذف شود.
هزينه جت شخصی رئیس کمیسیون اروپا جنجالی شد

فارس: یک روزنامه انگلیسی نوشت که رئیس 
کمیس���یون اروپا در حدود نیمی از ماموریت های 
خارجی خود از جت ش���خصی استفاده کرده که 
ضمن نقض قوانین، باعث شده هزینه های سنگینی 
به اتحادیه اروپا تحمیل شود. »ژان کلود یونکر« در 
حدود نیمی از ماموریت های خارجی خود در سال 
گذشته میادی، از جت شخصی استفاده است. بنابر 
گزارش روزنامه انگلیسی »دیلی میل«، این در حالی 
است که طبق قوانین کمیسیون اروپا، از این هواپیماها فقط باید در صورتی 

استفاده شود که پرواز مناسبی برای انجام ماموریت وجود نداشته باشد.
اعضای جديد شورای امنیت آغاز به کار کردند

مهر: پنج عضو جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل از دیروز کار 
خود را برای مدت دو سال آغاز کردند.آلمان، بلژیک، آفریقای جنوبی، اندونزی 
و جمهوری دومینیکن با شروع سال 201۹ میادی به عنوان اعضای غیردائم بر 
کرسی شورای امنیت سازمان ملل تکیه زدند.آلمان در حالی برای ششمین بار به 
عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت انتخاب شده که در سال های 2012-2011 

برای آخرین بار کرسی این نهاد مهم بین المللی را در اختیار داشت.
ماهاتیر محمد و عهد التمیمی، چهره های مسلمان سال شدند

ایسنا: "مرکز سلطنتی مطالعات استراتژیک اسامی"، عهد التمیمی و ماهاتیر 
محمد را به عنوان چهره های سال خود برگزید. این مرکز که خود را یک نهاد 
وابسته به موسسه "آل البیت برای اندیشه اسامی" در اردن معرفی کرده است 
عهد التمیمی، نوجوان 1۷ ساله فلسطینی را که ماه اوت پس از تحمل هشت 
ماه حبس از زندان رژیم صهیونیستی آزاد شد به همراه ماهاتیر محمد، نخست 
وزیر مالزی به عنوان چهره های سال خود برگزیده است. عهد التمیمی با سیلی 
زدن به صورت یک سرباز صهیونیست که به خانه شان حمله کرده بود، معروف 
شده است. همچنین از ماهاتیر محمد ۹۳ ساله به عنوان پیرترین رئیس دولت 
در جهان یاد ش���ده که مرد کاما فوق العاده ای اس���ت که در ۷0 سال گذشته 

زندگی سیاسی پویایی داشته و همزمان نویسنده 1۷ کتاب بوده است.
تايوان: در مسائل حاکمیتی تسلیم چین نخواهیم شد

ایرنا: تسای اینگ ون، رییس حکومت تایوان در سخنرانی سال نو خود 
تاکید کرد که این جزیره هرگز در مورد مسائل حق حاکمیتی خود تسلیم 
چین نخواهد ش���د. وی گفت: ما در س���ال 201۹ میادی با چالش هایی در 
همه زمینه ها روبرو خواهیم شد و یکی از مهمترین ها موضوع تنگه تایوان 

و روابط دو سوی این تنگه خواهد بود.
الحريری: همه برای تشکیل دولت لبنان از مواضع خود کوتاه بیايند

ایرنا: س���عد الحریری نخست وزیر مامور به 
تشکیل کابینه لبنان که پس از گذشت بیش از هفت 
ماه نتوانسته این ماموریت را به نتیجه برساند گفت 
برای این هدف باید همه گروه های سیاس���ی از 
موضع خود کوتاه بیایند.الحریری با ابراز خوش بینی 
نسبت به روند تشکیل دولت گفت: ما تقریبا 10 
روز پیش با اراده گروه های سیاس���ی به راه حلی 
نزدیک شده بودیم و فکر می کنم پس از آغاز سال 
جدید میادی همه ما باید بر اساس این منطق اقدام کنیم و مطمئنم که به راه 

حلی دست خواهیم یافت. 
ارتش آلمان رهبری نیروهای واکنش سريع ناتو را برعهده گرفت

ایس���نا: آلمان رهبری نیروهای واکنش س���ریع ناتو را که برای مقابله با 
خطرات روس���یه ایجاد شده، بر عهده گرفت. براساس گزارش وزارت دفاع 
آلمان، نیروهای زمینی این یگان تکاور ناتو موسوم به "سرنیزه" شامل حدود 
8000 نظامی است. ارتش آلمان در این یگان حدود ۴000 نیرو دارد و بقیه 
سربازان آن از کشورهای دیگر عضو ناتو شامل فرانسه، هلند و نروژ هستند. 
نیروی واکنش سریع ناتو در نتیجه بحران اوکراین شکل گرفت و از آن زمان 

به یکی از مولفه های استراتژی بازدارندگی علیه روسیه تبدیل شده است.
ترزا می: با رای مثبت به برگزيت از  بحران عبور می کنیم

ایسنا: نخست وزیر انگلیس از پیام سال نو 
میادی برای جلب حمایت سیاس���ی بیشتر از 
توافق برگزیت استفاده کرد. ترزا می گفت چنانچه 
پارلمان از این توافقی که با اتحادیه اروپا حاصل 
شده حمایت کند، انگلیس می تواند از این نقطه 
بحران���ی عبور و روند بهبود را آغاز کرده و به 
دوره تفرقه آمیز پایان دهد. او در پیامی ویدئویی 
گفت:  سال نو برای نگاه رو به جلو است و در 

سال 201۹ بریتانیا فصل جدیدی را آغاز خواهد کرد.
 استقبال آنکارا از قرارگرفتن نام  جريان »گولن« 

در فهرست تروريستی پاکستان
مهر:  وزیر دادگس���تری ترکیه  از قرار گرفتن نام جریان گولن  در 
فهرس���ت گروه های تروریستی پاکستان استقبال کرد.»عبدالحمید گل« در 
تماسی تلفنی با محمد فاروق نسیم  وزیر دادگستری پاکستان، از وی به 
دلیل  قرار گرفتن نام  جریان گولن در فهرست گروه  های تروریستی این 

کشور تشکر کرد.

كوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی: جشن های 
سال نو میادی در فرانسه در حالی 
برگزار ش����د که شهرهای بزرگ این 
کش����ور از بیم اعتراض های جلیقه 
زردها و انجام عملیات تروریستی، 
تحت شدید ترین تدابیر امنیتی قرار 

گرفته اند. 
امسال فرانسه سال نو متفاوتی را 
در حالی تجربه می کند که وزارت 
کشور این کشور با صدور بیانیه ای 
از آغاز عملیاتی تحت عنوان 'سانتینل' 
در سراس����ر این کشور خبر داد. در 
بیانیه وزارت کشور فرانسه آمده است 
که در مجموع 1۴۷ هزار و ۹۳5 نفر 
در ای����ن عملیات حضور دارند. این 
عملیات متشکل از نیروهای پلیس و 
نیروهای امنیتی غیر نظامی و نظامی، در 
سراسر خاک فرانسه است و هدف آن 
تامین امنیت شهروندان حین برگزاری 
جش����ن های سال نو میادی است. 
نخس����تین تدابیر امنیتی از دیروز در 
خیابان شانزلیزه و میدان اِتوال پاریس 
به اجرا در آمده است. رئیس پلیس 
پاریس با درخواس����ت از مردم برای 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
با اشاره به ممنوعیت نوشیدن الکل 
و آتش بازی در خیابان شانزلیزه، از 
ایجاد پست های ایست بازرسی در 
این خیابان و خیابان های اطراف آن 
خبر داد. در همین ارتباط، کریستوف 
کاستانر وزیر کشور فرانسه هشدار داد: 
خیابان شانزلیزه هر ساله در این شب 

میزبان بیش از ۳00 هزار فرانسوی و 
گردشگر خارجی است و کسانی که 
بخواهند در این شب در این خیابان 

دس����ت به ماجراجویی بزنند، بدون 
شک با عکس العمل قاطع نیروهای 
پلیس روبرو خواهند شد زیرا برقراری 
امنیت شهروندان برای نیروهای پلیس 
بسیار اهمیت دارد. در چنین شرایطی 

هزاران نفر از جلیقه زردها با حضور 
در خیابان های ش����هرهای مختلف 
فرانس����ه، هم دست به تظاهرات و 

اعتراض زدند و هم در مراس����م های 
جشن سال نو میادی شرکت کردند. 
اعتراضات جلیقه زردها در حالی در 
خیابان های شهرهای مختلف پاریس 
برگزار شد که امانوئل مکرون رییس 

جمهور فرانسه به مناسبت آغاز سال 
نو میادی س����خنرانی و اعام کرد 
ک����ه "ما می توانیم بهتر عمل کنیم و 

باید بهتر امور را انجام دهیم." رئیس 
جمهوری فرانس����ه در پیام تبریک 
س����ال جدید میادی شهروندان این 
کشور را به اتحاد و همبستگی بیشتر 
فراخواند. خبر دیگر اینکه در حالی 

که اعتراض ها و خشونت های اخیر 
در فرانسه به شدت محبوبیت مردمی 
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه 

را کاهش داده اس����ت، افشای ارتباط 
پنهانی تلفنی وی با دستیار سابقش، 
خبر ساز شد. الکساندر بناا دستیار 
ارشد پیشین رئیس جمهوری فرانسه 
که پیش از این تصاویری از برخورد 

خشونت آمیز وی با معترضان خبرساز 
شده و موجب اخراجش از کاخ الیزه 
ش����ده بود، از ادامه تماس هایش با 

مکرون خبر داد.
* انگلیس

سه نفر در ایس����تگاه متروی 
منچس����تر انگلیس در شب سال نو 
میادی هدف حمله با ضربات چاقو 
قرار گرفتند. پلیس انگلیس اعام کرد 
س����ه نفر در حادثه ای در ایستگاه 
ویکتوریای منچس����تر در شب سال 
نو میادی هدف ضربات چاقو قرار 
گرفتند. پلیس با اعام اینکه یک مرد 
را بازداش����ت کرده است افزود: یک 
زن، یک م����رد و یک مامور پلیس 
در این حادثه مجروح ش����دند و این 
ایستگاه در حال حاضر تعطیل شده 
است. پلیس در بیانیه ای گفت هیچ 
اطاعاتی مبنی بر وجود تهدید بیشتر 
در این زمینه وجود ندارد. در این بیانیه 
آمده یک مرد در این رابطه بازداشت 

شده است.
* هلند

مردی که ادعا می کرد بمب به 
همراه دارد فرودگاه اسخیپول آمستردام 
پایتخت هلند را برای مدت کوتاهی به 
تعطیلی کشاند.پلیس هلند در بیانیه ای 
اعام کرد که این مرد بازداشت شده 
و سالن شماره ۳ فرودگاه اسخیپول 
طی یک اقدام احتیاطی پاکسازی شده 
است. جزئیاتی از انگیزه این فرد منتشر 

نشده است.

شهرهای   فرانسه از بيم اعتراضات جليقه زردها   به پادگان نظامی تبديل شدند

س���رویس خارجی:حمله طالبان به مواضع نیروهای 
امنیتی افغان در وایت س���رپل منجر به کش���ته شدن 2۳ 

نظامی این کشور شد.
در همین رابطه،مقامات محلی افغانس���تان از کشته 
شدن 2۳ نظامی این کشور در حمله طالبان  به شهر صیاد  
وایت سرپل خبر دادند.به گفته این مقامات  بر اثرحمله 
طالبان به پایگاه نیروهای دولتی در این وایت، 2۳ نظامی  
افغان نیز  زخمی شدند.  این در حالی است که وزارت 
کش���ور افغانستان اعام کرد: 25 نفر از اعضای طالبان بر 
اثر حمله هوایی ارتش این کشور به شهر نادعلی وایت 

هلمند کشته شدند.
 همچنین،»ما حمیداه« مسئول اطاعاتی طالبان در 

وایت غزنی به همراه پنج عضو دیگر این گروه در جریان 
عملیات هوایی  ارتش افغانستان کشته شد.

از س����ویی، سخنگوی والی »تخار« از کشته شدن یک 
فرمانده پلیس در این وایت بر اثر انفجار بمب  جاس����ازی 
شده  در خودروی وی خبر داد و گفت:بر اثر این انفجارسه 
غی����ر نظامی نیز زخمی ش����دند.در این حال،مقامات ارتش 
 افغانستان از هاکت »قاری ریاض« فرمانده داعشی که مسئول 
سر بریدن دهها غیر نظامی در وایت ننگرهاربود خبر دادند. 
در چنین شرایطی،منابع خبری به نقل از یک دیپلمات 
ارشد چینی اعام کردند: چین با خروج ناگهانی و سریع 
نیروهای آمریکا از افغانستان موافق نیست و از واشنگتن 

انتظار دارد تا مسئولیت این اقدام را بر عهده بگیرد.  

تبادل  سنگین آتش میان نیروهای 
هندی و پاکستانی

سرویس خارجی: منابع رسانه ای از تبادل آتش میان نیروهای هند 
و پاکستان  در امتداد خط مرزی درمنطقه »کشمیر« خبر دادند.

منابع خبری اعام کردند:تبادل آتش میان نیروهای مرزی پاکستان 
و هند در امتداد خط کنترل مرزی کش���میر یک کش���ته و ۹ زخمی بر 
جا گذاش���ت. به گفته این منابع ، یک زن از افراد محلی در آتش���باری 
نیروهای مرزی هند به روستایی در منطقه نیلم واقع در کشمیر تحت 
کنترل پاکستان جان خود را از دست داد و ۹ نفر از جمله دو نیروی 

پلیس در این آتشباری زخمی شدند.
 در این حال،وزارت خارجه پاکس���تان در اعتراض به تیراندازی 
نیروهای هندی در منطقه »ش���اه ک���وت« در نزدیکی خطوط مرزی 
کش���میر که منجر به کش���ته و زخمی ش���دن 10 تن ش���د معاون 
کمیساریای عالی هند را فراخواند و مراتب اعتراض اسام آباد را به 
وی اباغ کرد.این در حالی است که هند و پاکستان بر اساس توافق 
 دوجانبه، فهرست و اطاعات تاسیسات هسته ای خود را با یکدیگر 

مبادله کردند.
 از طرفی،ناوهای جنگی پاکس���تان برای گسترش روابط نظامی 
راهی کویت ش���دند  و دررزمایش دریایی مش���ترک با نیروی دریایی  
این کشورش���رکت کردند.از سویی، منابع خبری اعام کردند: چین به 
زودی مبلغ دو میلیارد دار به دولت پاکس���تان کمک مالی به عنوان 

وام ارائه می کند.

»عمرالبشیر« خواستار گفتگو با 
معارضان سودانی شد

سرویس خارجی:  »عمرالبشیر«، رئیس جمهوری سودان همزمان با تشدید 
اعتراضات ضد دولتی مردم، خواستار گفتگو با معترضان و گروه های سیاسی 
مخالف خود شد.البشیر در سخنانی به مناسبت شصت وسومین سالروز استقال 
سودان،  معترضان و گروه های سیاسی و حزبی مخالف خود  را به گفتگو  
و تعامل مثبت با دولت برای حل بحران اقتصادی کنونی فراخواند.وی گفت: 
دولت درد و رنج و مشکات کشور را درک می کند و به عبور از این مرحله 

دشوار و گذرا نزدیک شده است.
رئیس جمهوری سودان افزود: کشور به دایل داخلی و خارجی شرایط 
اقتصادی بسیار سختی را پشت سر می گذارد و در این شرایط گروه بزرگی 
از مردم تحت فش���ار هستند. البشیرهمچنین گروه های معارض و احزاب 
سیاس���ی مخالف را برای مش���ارکت در انتخابات آتی این کشور دعوت  و 
دستور تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره حوادث اخیر و کشته شدن معترضان 

را صادر کرد.
در چنین شرایطی نیروهای امنیتی سودان، تظاهرات و اعتراض های ضد 
دولتی مردم در »خارطوم«، پایتخت و دیگر شهرهای این کشور را سرکوب 
کردند. به گفته منابع خبری، اوج این اعتراضات، راهپیمایی به سمت کاخ 
ریاست جمهوری سودان در »خارطوم« بود که در آن، معترضان برکناری »عمر 
البش���یر« رئیس جمهوری این کشور از قدرت را خواستار شدند. همزمان، 
22حزب سودانی با امضای یادداشتی از »عمر البشیر« خواستند که دولت و 
پارلمان سودان را منحل کند.در همین حال، حزب اپوزیسیون »اامه« اعام 
کرد : »زینب الصادق المهدی«، دختر »الصادق المهدی«، رهبر این حزب در 

اعتراضات اخیر بازداشت شده است.

سرویس خارجی: خبرگزاری »آسوشیتدپرس« گزارش 
داد: مقدار زیادی از کمک های غذایی و بشردوستانه بین المللی 
ارسال شده برای نیازمندان یمنی به دست مردم نمی رسد زیرا 
دولت مستعفی این کشور، آنها را میان مزدوران و حامیان 

خود تقسیم می کند.
این خبرگزاری با اس���تناد به اسناد و مدارک رسمی 
و مصاحبه با بی���ش از ۷0امدادگر گزارش داد: گروه های 
مسلح یمنی وابسته به دولت مستعفی این کشور، از رساندن 
کمک های بشردوس���تانه بین المللی  به کسانی که آنها را 
حامیان خود نمی دانند، ممانعت کرده و این مواد غذایی را 
در میان افراد و مزدوران خود تقسیم می کنند یا آنها را در 

بازار سیاه به فروش می رسانند.
طبق اعام »آسوشیتدپرس«، ناپدید شدن کمک های 
انسانی در استان »تعز« و دیگر مناطق تحت کنترل دولت 
مستعفی یمن به مساله ای عادی تبدیل شده است. بر اساس 
این گزارش، سازمان ملل 5000مرکز توزیع کمک  در یمن 
در اختیار دارد و اعتراف کرده است که تنها می تواند بر توزیع 
20درصد از مواد غذایی و کمک های بشردوستانه بین المللی 
در این کشور نظارت داشته باشد. از طرفی، رئیس کمیته عالی 
انقاب یمن نیز در سخنانی اعام کرد: سازمان برنامه جهانی 
غذا ، مواد غذایی »فاسد« برای یمنی ها خریداری کرده است. 

»محمد علی الحوثی« همچنین از ائتاف سعودی خواست 
تا گام های واقعی برای اجرای توافق استکهلم اتخاذ کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش ، وضعیت مصیبت بار 
مردم یمن را »سنگ محک« وجدان بشری خواند و افزود: 
دنیا »کریسمس« را جشن بگیرد اما ملت رنجدیده یمن را 
نیز فراموش نکند.الحوثی گفت: در حالی که آغاز سال نو 
میادی خنده بر لبان میلیون ها نفر در سراسر دنیا کاشته، 
ائتاف سعودی با ادامه حمات و کشتارهای وحشیانه خود، 
ملت یمن را بیش از پیش غرق در مصیبت کرده است. در 
چنین شرایطی، روزنامه »وال استریت ژورنال« در گزارشی 
نوشت: فشارهای آمریکا به »ابوظبی« باعث توقف حمات و 
عملیات دو کشور امارات و عربستان در بندر »الحدیده« یمن 
شد. بر اساس این گزارش، ژنرال »جوزف ووتل«، فرمانده 
نیروهای مرکزی ارتش آمریکا ضمن هش���دار به مسئوان 
نظامی امارات نس���بت به مشکات و سختی های درگیری 
نظامی و کنترل بر بندر الحدیده، به اماراتی ها اعام کرد که 
واشنگتن هرگز به آنها خودروهای زرهی مین روب و پهپاد 
نخواهد داد. این روزنامه در ادامه نوشت: آمریکا همچنین از 
مجهز کردن امارات به تس���لیحات و دادن اطاعات به آن 
جهت کمک به این کشور در درگیری های الحدیده و کنترل 

بر بندر این شهر خودداری کرد.

سرویس خارجی: رئیس جمهوری آمریکا همزمان 
با آغاز سال نوی میادی  قانون مقابله با نفوذ راهبردی 

چین در عرصه  بین المللی را امضا کرد.
 در همین رابطه،کاخ سفید اعام کرد: ترامپ قانون 
»اطمینان از آسیا« را که پایه گذار راهبردی چندجانبه برای 
افزایش امنیت آمریکا، منافع تجاری و ارزش ها در منطقه 
ایندوپاسیفیک است را، برای مقابله با چین  امضا کرد.
این قانون همچنین رئیس جمهوری آمریکا را به توسعه 
راهبردی دیپلماتیک ملزم می کند که شامل همکاری با 
متحدین برای انجام عملیات  های مشترک کشتیرانی در 

دریای چین جنوبی و شرقی باشد.
 در این حال، »جیمی کارتر«، رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا درباره خطرات ورود به جنگ سرد با چین هشدار 
داد و گفت: اگر مقامات ارشد هر دو کشور، اظهارات 
خطرناکی را تایید  کنند، در این صورت جنگ سرد جدید 

میان دو کشور غیر قابل اجتناب است.
در چنین شرایطی،» شی جین پینگ« رئیس جمهوری 
چین در پیام تبریک سال نو میادی خطاب به همتای 
آمریکایی خود، گفت: به گواه تاریخ ، همکاری بهترین 
گزینه برای دو کشور چین و آمریکاست و روابط پکن 
و واشنگتن در مرحله ای مهم قرار دارد.  از طرفی،نتایج  
نظرسنجی  جدید نشان می دهد 5۹درصدمردم آمریکا 
از  ترامپ می خواهند تا اسناد مربوط به تحقیقات درباره 
مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 

میادی را منتشر کند.
از س���ویی،رئیس جمهوری آمری���کا در یک پیام 
ویدیویی به مناسبت آغاز سال نو میادی، سال 2018  را 

برای  کشورش سالی پر از دستاوردهای تاریخی دانست  
و اظهار داشت:من جدا به این دولت افتخار می کنم، دولتی 
که طی دو سال گذشته دستاوردهایی  در زمینه اقتصادی 
و سایر حوزه ها داشته است که هیچ یک از دولت های 

پیشین موفق به تحقق آن نشده بودند.
ترامپ گفت: در سال 2018 قراردادهایی را با کانادا، 
مکزیک و کره جنوبی امضا کردیم و از توافق هسته ای با 
ایران خارج شدیم و همچنین موفق شدیم کره شمالی را 

قانع به متوقف ساختن آزمایش های موشکی  کنیم.
ترامپ همچنین در یک عقب نش���ینی آشکار، از 
آمادگ���ی خود برای مذاکره در ارتباط با تعطیلی دولت 
آمریکا خبر داد.در چنین شرایطی،دموکرات ها همزمان 
با آغاز س���ال نو میادی و تداوم تعطیلی دولت فدرال 
آمریکا،  بودجه مورد نظر خود را در قالب دو بسته به 
کاخ سفید ارسال کردند در حالی که در آن اشاره ای به 

دیوار مرزی مکزیک نشده است.
 در این حال،»هیاری کلینتون« وزیرخارجه اسبق 
آمریکا ،سال2018میادی را از بسیاری جهات ،دوره ای 

سیاه برای ایاات متحده دانست.
 از سوی دیگر،پس از کناره گیری »جیمز متیس« از 
وزارت دفاع آمریکا، »دانا وایت« سخنگوی این وزارتخانه 

نیز از سمت خود استعفا کرد.
همچنین،»دیوید پترائوس« ژنرال بازنشسته  ارتش 
آمریکا احتمال برعهده گرفتن پست وزیر دفاع آمریکا 
را رد کرد و گفت: قصد بازگشت به مناصب دولتی را 
ندارد زیرا دیدگاه هایش در زمینه امور خارجی، همتراز 

با نظرات ترامپ نیست.

سرویس خارجی: نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در سخنانی با بیان 
اینکه اعراب خلیج فارس به چشم 
یک متحد علیه ایران به اسرائیل نگاه 
می کنند، گف����ت: این دیدگاه باعث 
تحول در رواب����ط »تل آویو« با این 

کشورها شده است.
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی با تکرار اظهاراتش 
مبنی بر بهب����ود روابط این رژیم با 
کشورهای عربی، اعام کرد: از نظر 
اعراب خلیج فارس، اسرائیل متحد آنها 
در تقابل با ایران است.وی در گفتگو 
با شبکه »گلوبو« تلویزیون برزیل در 
»ریو دو ژانیرو« گفت: اینکه اعراب به 
چشم یک متحد علیه ایران به اسرائیل 
نگاه می کنند، باعث شده تحولی در 
مناس����بات »تل آویو« با جهان عرب 
روی دهد و روابط ما با این کشورها 

بهبود یابد.
در چنین ش����رایطی، سایت 
روزنامه »العربی الجدید« در گزارشی 
نوشت: آمریکا به دنبال اجرای طرحی 

از طریق میزبانی ریاض از مذاکرات 
صلح میان طالبان و افغانستان است 
تا بتواند چهره »محمد بن سلمان« را 
که به دلیل پرونده هایی از جمله قتل 
جمال خاش����قجی و احتمال دست 
داشتن او در این قتل، جنگ یمن و 
محاصره قطر مخدوش شده است، 
در چشم غربی ها خوب جلوه دهد. 
همزمان، روزنامه قطری »الشرق« نیز 
در گزارشی با اشاره به سیاست های 
خصمانه »محمدبن سلمان«، ولیعهد 
سعودی در داخل و خارج این کشور، 
از موج فرار جمعی س����رمایه داران 
سعودی از جمله اعضای دو خاندان 
ثروتمند این کشور به همراه خانواده 
هایش����ان به اروپا خبر داد. در خبر 
دیگری، شاهزادگان، وزیران و اعضای 
مجلس مشورتی جدید عربستان در 
برابر »سلمان بن عبدالعزیز«، پادشاه 
این کشور در کاخ »یمامه« در ریاض 

سوگند یاد کردند.
ملک سلمان در این نشست در 
سخنانی تأکید کرد : صدور دستوراتش 

برای تغییر کابینه و برخی دستگاه های 
دولتی و تعیین ش����ماری از وزرا و 
مس����ئوان ، در راستای ادامه روند 

توسعه کشور صورت گرفته است.
* بحرین

اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای 
خواس����تار آزادی »نبیل رجب« فعال 
حقوق بشری بحرین شد.به گزارش 
خبرگ����زاری العالم، اتحادیه اروپا با 
صدور بیانیه ای از مقام های بحرینی 
خواست تا »نبیل رجب«، فعال حقوق 
بشری این کشور را آزاد کنند..سازمان 
عفو بین الملل نیز به شدت از تائید 
حکم پنج سال حبس »نبیل رجب« 
توسط دادگاه تجدیدنظر بحرین انتقاد 

کرد.
  س����ازمان دید بان حقوق بشر 
نیزحبس »نبیل رجب« را  نش����انه 
»نابودی عدالت« در بحرین دانست.

ازم به ذکر است که دادگاه بحرین دو 
روز پیش »نبیل رجب«، فعال حقوق 
بشری بحرینی را به پنج سال زندان 

محکوم کرد

سرویس خارجی: دبیرکل جهاد اسامی فلسطین اعام 
کرد س���فرش به ایران در راستای روابط تاریخی، صحبت 
درباره مسأله فلسطین و نیز چالش های منطقه ای صورت 

گرفت .
»زیاد النخاله« هفته جاری به ایران سفر کرد و به دیدار 
مقامات مختلف کشورمان از جمله رهبر معظم انقاب رفت.
وبگاه لبنانی »العهد« به همین بهانه با النخاله گفت وگو کرد؛ 
دبیرکل جهاد اسامی به این وبگاه گفت: با توجه به طبیعت 
روابط میان جمهوری اسامی ایران و جهاد اسامی و ملت 
فلسطین، ما این سفر را یک سفر معمول می دانیم که در 
واق���ع تأکیدی بر همپیمانی و ائتاف و روابط تاریخی دو 
طرفه بود. النخاله ادامه داد هیچ تغییری در روابط رخ نداده و 
این سفر در راستای تقویت روابط ، بحث درباره هم و غم 
ملت فلسطین، چالش های منطقه و با توجه به اهمیت ایران 
و وزن منطقه ای و بین المللی آن و نیز نقش پررنگ سیاسی 
آن صورت گرفت؛ ایران همواره حامی ملت فلسطین بوده 
است. دبیرکل جهاد اسامی تأکید کرد: جمهوری اسامی 
ایران همیش���ه حامی ملت فلسطین بوده و آنها در کنار ما 
ایستاده اند اما هیچ مسئول دیگری در منطقه این کار را انجام 
نداده است و می بینیم که فلسطین و نگرانی های ملت آن 
همواره مورد توجه مسئوان ایرانی است و به همین دلیل از 
آنها و ملت ایران بسیار ممنون هستیم؛ ملت ایران هم مقاومت 

را در فلسطین و لبنان در آغوش گرفته است.
خبر دیگر اینکه وزارت خارجه فلسطین در بیانیه ای 
با اش���اره به اینکه س���ال جدید سال اعمال فشار بیشتر بر 

دادگاه اهه برای محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس 
در چارچ���وب قوانی���ن بین المللی خواهد بود، از جامعه 
جهانی خواست در برابر قطعنامه های یکجانبه آمریکا در 
دفاع از رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و از ملت فلسطین 

حمایت کنند.
 در این بیانیه آمده اس���ت: ایستادگی در برابر مواضع 
دولت هایی که قدس اشغالی را پایتخت رژیم صهیونیستی 
معرفی و سفارتشان را به آنجا منتقل می کنند سرلوحه کار 
فلسطینیان در سال جدید خواهد بود و این ملت تا رسیدن 
به اهداف ملی و قانونی خود به مقاومت ادامه خواهد داد. 
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین هم در سالروز تأسیس 
جنبش فتح بر ضرورت مقابله با طرح های آمریکا در قبال 

قدس و فلسطین تاکید کرد.
 »محمود عباس« گفت: هرگز به دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا اجازه نخواهیم داد قدس را به اس���رائیل 
بفروش���د. در خبری دیگر واش���نگتن و تل آویو به بهانه 
رویکرد ضد صهیونیستی سازمان یونسکو، بعد از سه ماه به 
صورت رسمی از این نهاد خارج شدند. خبر دیگر اینکه 
به رغم اس���تقبال گرم مسئوان برزیلی از بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، صدها تن از گردشگران 
و شهروندان برزیلی تحت تدابیر شدید امنیتی و سردادن 
ش���عارها و بوق های ممتد خودروهای  خود مانع از بازدید 
وی از "تندیس مسیح" شدند.در چنین شرایطی نتانیاهو گفت 
که به خاطر پرونده های فساد مالی اش حاضر نیست از 

سمت خود استعفا دهد.

 سرویس خارجی: »عبدالحمید 
سلوم« نویسنده و دیپلمات سوری 
 طی یادداشتی در روزنامه فرامنطقه ای 
»رای الی����وم« با بی����ان اینکه تاش 
عرب های خلیج فارس برای کاستن 
از نقش ایران در س����وریه بی نتیجه 
خواهد ماند، نوش����ت: از دولت های 
خلیج فارِس بازگشته به دمشق چه 

انتظاری هست؟
وی تاکید کرد: ایران به درخواست 
رسمی سوریه در این کشور حضور 
دارد، آی����ا دولت امارات می خواهد 
دمش����ق روی این خواست خود پا 
گذاش����ته و از ایران بخواهد سوریه 
را ترک کند؟؛ ما معتقدیم این اتفاق 
در آینده قابل پیش بینی یا غیر قابل 
پیش بینی رخ نخواهد داد لذا ایران 
در سوریه باقی می ماند.این نویسنده 
تصریح کرد: اگر هدف اعراب خلیج 
فارس به ویژه امارات محدود کردن 
نقش ایران در سوریه است، در رویا 
به س����ر می برند و بهتر اس����ت سر 
جایشان نشسته و به دنبال باز کردن 
سفارتخانه های خود در سوریه هم 
نباش����ند چون ملت سوریه از اینکه 
ببینند پرچم امارات یا هر کشور عربی 
دیگر حاشیه خلیج فارس که سوریه 
را در طول هفت س����ال اخیر تحریم 
ک����رده و از تجاوز علیه آن حمایت 
مالی کردند در دمشق به اهتزاز درآمده 
است، تحریک می شوند.وی ادامه داد: 
پس از هفت سال از کشتار، نابودی 
و بستن سفارتخانه هایشان در دمشق 
و قطع همه اش����کال روابط، امروز 
یادشان آمده که ما برادرشان هستیم و 
کارشان اشتباه بوده و این کار موجب 
ش����ده ایران و ترکیه در سوریه نفوذ 
پیدا کنند. این نویسنده گفت: دولت 
سوریه چاره ای جز دفاع از سرزمین 

و مردم خود نداشت و بدین ترتیب 
آتش جنگ ش����عله ور شد، جنگی 
خانمان س����وز که به هیچ چیز رحم 
نکرد و بیش از نیمی از س����وریه را 
نابود کرد و این کش����ور را چند دهه 
ب����ه عقب بازگرداند و امروز به ۴00 

میلیارد دار برای بازسازی نیاز دارد 
و علت به راه افتادن جنگ در سوریه 
این بود که شیخ نشین ها اعتقاد داشتند 
ش����اید رژیم اسد را ساقط کنند و به 
دنبال آن ایران در س����وریه شکست 
بخورد. وی با اظهار تعجب از نفرتی 
ک����ه بین عرب ها از ایران پدید آمده 
است، افزود: این در حالی است که 
زمانی که در سفارت سوریه در ابوظبی 

مشغول بودم این کام بین دیپلمات ها 
رایج بود که طراحی نقشه های منطقه 
در مسقط انجام می شود و ابوظبی آن 

را اجرا می کند.
خب����ر دیگر اینک����ه روزنامه 
نیویورک تایمز اعام کرد که دونالد 

ترامپ رئیس جمهور این کشور تنها 
چهار ماه به ارتش این کش����ور برای 
خارج ش����دن از سوریه فرصت داد. 
نیویورک تایمز به نقل از مس����ئوان 
دولت آمریکا نوشت: دونالد ترامپ 
به ارتش این کشور چهار ماه فرصت 
داده تا از س����وریه خارج شوند. در 
خبری دیگر طبق دستور فرماندهی 
مرکزی ارتش سوریه دوره اجباری 

و احتیاطی بخشی از سربازان که از 
آغاز بحران در ارتش حضور داشتند، 
به دلیل آرام شدن اوضاع پایان یافت. 
فرماندهی مرکزی ارتش و نیروهای 
مسلح سوریه در دستوری، پایان دوره 
اجب����اری و احتیاطی دوره خدمت 

وظیفه بخش����ی از سربازان ارتش را 
اعام کرد. طبق این دس����تور، دوره 
اجباری سربازان خدمت وظیفه که 
از س����پتامبر 2010 در ارتش هستند 
پایان یافته است. همچنین دیگر نباید 
س����ربازانی که قبل از ژوئیه 2012 به 
خدمت ارتش در آمده اند برای دوره 
احتیاطی فرخوانده شوند. در چنین 
شرایطی یک مقام ارشد صهیونیستی 

با اشاره به تاش های نافرجام تل آویو 
برای ترور بشار اسد رییس جمهور 
سوریه، به شکست رژیم صهیونیستی 
در این ارتباط اعتراف کرد. به گزارش 
روزنامه  ایاف چاپ عربستان، این 
مقام صهیونیستی که خواست نامش 
فاش نشود، گفت: در طول سال هایی 
که سوریه درگیر بحران بود، اسرائیل 
بارها تاش کرد اسد و مقامات ارشد 
سوری را ترور کند یا با عملیات نظامی 
مواضع ایران و حزب اه لبنان را در 
سوریه هدف قرار دهد که این اقدامات 
با شکست مواجه شد. این مقام ارشد 
صهیونیست با اشاره به اختاف نظر 
میان مقامات صهیونیس����تی درباره 
سوریه افزود: "آویو کوخاوی" رئیس 
ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و 
رئیس سابق اطاعات نظامی ارتش 
اس����رائیل در زمان بحران سوریه، بر 
این باور بود که نظام حاکم بر سوریه 
ب����ا کمک ایران و حزب اه لبنان و 
نیز نفوذ روسیه در منطقه مشکات 
زیادی را برای اسرائیل به وجود آورده 
است، از این رو بارها تاش کرد تا 
با ارایه طرح ها و برنامه هایی دولت 
سوریه را سرنگون کند. به گفته وی ، 
در برابر این سیاست برخی دیگر از 
مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی 
و رؤسای سازمان اطاعات خارجی 
اسرائیل )موساد( به دنبال راهی برای 
فرستادن پیام به اسد بودند تا وی را 
متقاعد کنند که با رژیم صهیونیستی 
مذاکره کرده و به توافق برس����د. این 
مقام ارشد صهیونیستی افزود: کابینه 
امنیتی اسرائیل با وجود اختاف نظر 
درباره سوریه در نهایت به این نتیجه 
رسید که قادر به تحمل اسد و ایران 
به عنوان کشور همپیمان او نیست و 

باید نظام سوریه سرنگون شود.

س���رویس خارجی: رهبر کره 
شمالی در پیام ویدیویی به مناسبت 
س���ال نو میادی،  خطاب به آمریکا 
اعام کرد:اگر از صبر پیونگ یانگ در 
راستای منافع خود سوء استفاده کرده  
و به وعده های  خود عمل نکنید  راه 

دیگری را در پیش خواهیم گرفت.
»کی���م جونگ اون« بار دیگر با 
تاکید بر تصمیمش برای خلع ساح 
هسته ای کامل شبه جزیره کره، هشدار 
داد: اگر ایاات متحده به وعده هایی 
که در برابر جهان داد عمل نکند و از 
شکیبایی مردم کره شمالی سوءاستفاده 
غلطی کند و به فشار و تحریم ادامه 
دهد، در آن صورت انتخابی جز یافتن 
مسیری جدید برای دفاع از منافع ملی 

خود نخواهیم داشت.
 وی افزود:اگر ایاات متحده به 
اقدامات���ی که ما تاکنون انجام داده ایم 
پاسخ دهد روابط میان دو کشور توسعه 
پیدا می کند،همانطور که در روابط خود 
با کره جنوبی نشان دادیم، چیزی نیست 

که نتوانیم به آن دست یابیم.
رهبر کره ش���مالی  با اشاره به 
مذاکراتی که  در سال 2018 با »دونالد 
ترامپ« داشت، گفت: عزم خود برای  

خلع ساح هسته ای  را به جهان نشان 
دادیم   وکاما آماده هستیم تا به سمت 
ی���ک رابطه جدید حرکت کنیم، اما 
رسیدن به این هدف نیازمند آن است 

که پیونگ یانگ و واشنگتن برای آن 
تاش کنند. وی با بیان این که آمریکا 
باید از عادات قدیمی دس���ت بردارد، 
گفت: آماده است تا بار دیگر با ترامپ 

دی���دار کرده و در مورد بهبود روابط 
میان دو کشور »گفتگویی سازنده« با 

وی  داشته باشد.
 رهبر کره ش���مالی همچنین با 
اشاره به عزم دو کره برای بهبود روابط 
دوجانبه، افزود: یک »قدرت خارجی« 
نباید مانعی برای صلح این دو همسایه 
باشد.وی تأکید کرد: پیونگ یانگ تصمیم 
دارد آتش بس کنونی با سئول را به یک 

توافقنامه صلح رسمی تبدیل کند.
 وی گف���ت: آماده  ام تا بدون 
پیش شرط منطقه صنعتی »کائه سونگ« 
و منطقه تفریحی »گومگنگ« در مرز 

دو کره را بازگشایی کنم.
 اون در بخ���ش دیگ���ری از 
س���خنرانی  خود خطاب به مردم کره 
شمالی هم تصریح کرد: پیونگ یانگ 
همچنان به تاش برای تقویت توان 
نظامی این کشور ادامه می دهد، چراکه 
تنها در صورت وجود یک قوای نظامی 
قدرتمند اس���ت که می توان از تداوم 

صلح اطمینان پیدا کرد.

حمايت آيت اه العظمي سیستاني از 
تاش ها براي مبارزه با فساد در عراق

س���رویس خارجی: نماینده 
مرجعیت عالی ش���یعیان عراق در 
گفتگو با اعضای هیأت شفاف سازی 
این کش���ور، بر حمایت آیت اه 
العظمی سیستانی از تاش ها برای 

مبارزه با فساد تاکید کرد.
شیخ »مهدی الکربائی«، نماینده 
آیت اه العظمی سیستانی ، مرجعیت 
عالی شیعیان عراق در سخنانی تاکید 
کرد: ایشان از سرویس های نظارتی 
برای مبارزه با فساد در عراق حمایت 
می کنند و خواستار پایان دادن این 
س���رویس ها به شکاف های قانونی 

موجود در کشور هستند.
الکربایی افزود: آیت اه العظمی سیستانی تاکید کرده اند که از تاش های 
هیأت شفاف سازی عراق برای مقابله با فساد در این کشور حمایت می کنند 
و به همین دلیل نیز اصولی درست و صحیح برای تشکیل دولت کنونی و 
بخش های اداری مختلف زیرمجموعه آن وضع کرده اند.قاضی »عزت توفیق 
جعفر«، رئیس هیأت شفاف سازی این کشور نیز از رهنمودها و حمایت های 

مرجعیت عالی عراق استقبال کرد .
در تحولی دیگر، برخی منابع از احتمال اقامت طوانی مدت شیخ »عیسی 
قاس���م«، رهبر شیعیان بحرین در شهر نجف اشرف خبر دادند.شبکه خبری 
الغدیر عراق به نقل از یک مس���ئول محلی در ش���هر نجف اعام کرد: رهبر 
شیعیان بحرین یک باب منزل مسکونی در منطقه »حی اامیر« این شهر برای 
خود اجاره کرده اس���ت.  »جواد الغزالی«، عضو کمیسیون امنیت در شورای 
استان نجف نیز گفت: اطاعات اولیه نشانگر اقامت آیت اه عیسی قاسم در 

شهر نجف اشرف است.
 ازم به ذکر است که شیخ »عیسی قاسم«، رهبر معنوی انقاب مردم 
بحرین پنجشنبه شب گذشته پس از یک سفر درمانی از لندن به  شهر نجف 
اشرف آمد و هم اکنون در این شهر بسر می برد. وی چند دهه پیش، سال ها 
در حوزه علمیه نجف نیز تحصیل کرده است و از شاگردان آیت اه شهید 

سید »محمد باقر صدر« است.
در خبر دیگری، »المیادین« در گزارشی اعام کرد: نیروهای آمریکایی 
که از سوریه عقب نشینی کرده اند، وارد پایگاهی در نزدیکی اقلیم کردستان 
عراق شده اند.طبق این گزارش، این کاروان شامل 120خودروی زرهی بزرگ 
به همراه کامیون و تجهیزات کامل است و از پایگاه مذکور به عنوان اقامتگاه 

موقت خود استفاده می کند.
همزمان ، »تامر هیمن«، مسئول سازمان اطاعات نظامی رژیم صهیونیستی 
در سخنان خود در کنفرانس »تل آویو« مدعی شد که نفوذ ایران به ویژه »سپاه 
قدس « در کشور عراق هر روز رو به فزونی است.وی مدعی شد که ایران به 
عراق به عنوان محل مناسبی برای تجمع نیروهای خود مانند سوریه می نگرد 
به ویژه آنکه نظامیان آمریکایی در حال خروج از سوریه هستند و این مسأله 

اسرائیل را تهدید می کند.

دیپلمات سوری: تاش اعراب  خلیج فارس برای کاستن از نقش ایران در سوریه بی نتیجه است

»اون« خطاب به آمريکا: اگر از صبر کره شمالی سوء استفاده کنید، راه ديگری را در پیش خواهیم گرفت

تظاهرات مردم قامشلی در حمايت از ارتش سوريه
ده ها تن از زنان س����اکن شهر قامشلی در استان 
حسکه سوریه در اعتراض به تهدیدات مقامات ترکیه 
علیه تمامیت ارضی و حمایت از ارتش سوریه تظاهرات 
کردند. در این راهپیمایی زنان سوری با باابردن پرچم های 

کشورشان و پاکاردهایی در حمایت از ارتش سوریه، 
تهدیدات مقامات ترکیه علیه وحدت و تمامیت ارضی 
س����وریه و حمایت این کشور از گروه های تروریستی 

را محکوم کردند.

ترامپ قانون مقابله با نفوذ راهبردی چین را امضا کرددبیرکل جهاد اسامی فلسطین: سفرم به ايران، تأکید بر همپیمانی بود

نتانیاهو: اعراب خلیج فارس به اسرائیل به چشم يک متحد می نگرند

کشته شدن 23 نظامی افغان در حمله طالبان به »سرپل«

آسوشیتدپرس: دولت مستعفی يمن کمک های بشردوستانه بین المللی 
را به مزدوران خود می دهد
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 هرکس کاري در زمينۀ ادبيات انجام
 دهد، به واقع گامي رو به جلو برداشته است.

 ما ريزه خواران مكتب مرحوم محمد 
قزويني و محققان بعد از ايشان هستيم.

 اگر در جمع شاعران فارسي زبان چند قلۀ شاخص 
داشته باشيم بي شک يكي از آنها مواناست.

 موان�اي قب�ل از ديدار با ش�مس تبريزي، تفاوت 
بسياري با مواناي بعد از اين ديدار دارد.

گفتگوبااستادمحمدعلیموحد

در بزم سرخوشان نجوم در ديوان حافظ ظرافت مينياتور گونه
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درباره مجموعه شعر حسن نيك منش ز آفتاب قدح ارتفاع عيش مگير يادي از روح الله خالقي
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 خالق��ي ك��ه عليرغم كارش��كني ها و 
خصومت ها انجمن موسيقي ملي را در 1323 
و هنرس��تان موسيقي ملي را در 1328 بنيان 
مي گذارد، با نامايمات و ناهنجاريها س��تيزه 
مي كرد. به قول خودش: »كسي به حرف هاي 
من گوش نمي داد و هر پيش��نهادي مي  دادم 
در كشوي ميزها بايگاني مي شد. هنرستان به 
صورت يك اداره درآمد و خود من هم از شور 
و ش��وق اوليه افتادم و فقط مثل يك كارمند 

انجام وظيفه مي كردم.« 
در آثار خالقي نوعي ظرافت مينياتور گونه 
را ب��ا يك ضرب��ان كوبنده و مّواج مي توان در  
آميزش يافت. اين نيز مرا هميشه به ياد بتهوون 
و كوبندگي او مي اندازد كه به خاطر آن هايدن 
او را »مغ��ول بزرگ« ناميد و بتهوون نيز وي 
را »كاه گيس كهنه« خطاب مي كرد، نوعي 
ظرافت موش��كافانه را نيز مي توان در آثارش 

يافت كه در هر موومان متفاوت است. 
خالقي نيز گاهي پيش درآمد را با نوعي 
تمپ��وي بزرگ با كوبش آغاز مي كند و بعد به 
مانورهاي ديگري دس��ت مي ي��ازد و در اين 

ميانه، استادانه و با سليقه اي استثنائي از سازها 
و تجانس آنها با آواز و ش��عر س��ود مي جويد. 
به همين دليل، موسيقي او سيراب كننده است. 
خلجان و فيضان مي آفريند، در همه تار و پود 
آدمي رس��وخ مي كند و اشباع مي سازد. كمتر 
اتفاق مي افتاد كه موسيقي او بر من بگذرد و 

اشك بدرقه اش نكند. 
چنان بر شد فضاي سينه از دوست 

كه فكر خويشتن رفت از ضميرم 
ي��ك موس��يقي دان ب��زرگ، بايد واجد 
ش��رايط و عناصر بسياري باش��د. قوة تخّيل 
عمي��ق، توان آفرين��ش و تبديل آن تخّيل و 
انتقال احس��اس به سازها و ايجاد ملودي ها، 
آش��نايي با س��ازها و اثر هر يك و تركيب آنها 
در اركس��تر با س��ازهاي ديگر، ارتباط س��از و 
آواز و ش��عر، آميزش سازها و خلق حداكثر اثر 
روي شنوندة نواها با نهايت كيفيت، تسلط بر 
دس��تگاهها و گوشه ها و رديف هاي موسيقي 
ملي،  و س��نت ريشه  دار و تاريخي اين ميراث 
كهنس��ال جهت اس��تفاده در آهنگ سازي و 
نغمه پ��ردازي، ق��وة الهام گي��ري از طبيعت، 

اصوات، وزش نسيم، نواي بلبان و قمريان، 
ص��داي آبش��ار، خ��روش رود، تم��ّوج دريا، 
ترنّ��م باران، آواز صي��ادان، آواي زنجره ها در 
كشتزارها، آشنايي با ني چوپان و آواز ساربان 

و زنگ كاروان و غيره. 
گوش و روح حّساس خالقي واجد تمامي 
اي��ن خصايص ب��ود. تمام وجودش حّس بود، 
حس پنجگانه اي نيرومند و ژرف و به درجات 
ظريف تر از حد تصور داشت تا بتواند تمامي اين 
اثرات و پژواك  ها را از طيف ويژه اي بگذراند. 
او آنها را فرو مي بلعيد و در تخيل خويش جذب 
و هضم مي كرد و از آنها س��نتزي مي تراوانيد 
كه وقتي روي سازها و با اركستر پياده مي شد 
و اين ش��اهكارهائي كه ما اكنون مي ش��نويم 
آفري��ده مي ش��دند.    او ب��ه حق روحي خاق 
بود و همچون علي اكبر خان شيدا تصنيف ساز 
گرانقدر اواخر قاجاريه از افتادن ريگي در آب 

الهام مي گرفت. 
خالق��ي به تصنيف آثار بيش��مار توّجهي 
نداش��ت، بلك��ه به كيفّي��ت و عمق آثاري كه 
مي آفري��د اهمّي��ت م��ي داد، و در اين رهگذر 
كلنل وزيري، مرشد و استادش الگو و مقتداي 
او بود. به همين دليل است كه اثري سست يا 
كم ماي��ه در كارهاي او نمي توان يافت. دليل 
ديگر البته فعاليتهاي گوناگون هنري و اداري 
بود كه وقت او را بس��يار مي گرفت. همچنين 
كاره��اي جنبي چون اركس��تره و هارمونيزه 
ك��ردن كارهاي ديگ��ران و تنظيم چند اثر در 
موس��يقي محلي كه بعداً به آنها اشاره خواهم 

كرد او را سخت گرفتار مي ساخت. 
خالق��ي را م��ن حي��ث المجم��وع بايد 
هنرمندي با رس��الت و متعهد ش��ناخت، هم 
از نقط��ه نظر ارزش��هاي فرهنگ��ي و هنري 
كارش و ه��م از لح��اظ اجتماعي و ملي اش. 
موسيقي او پيوندي ناگسستني و عميق با شعر 
و ادبيات پارس��ي دارد. از اين جهت نيز، او از 

كلنل وزيري الهام و تأثير پذيرفته بود. 
زيرا اس��تاد وزيري به ارتباط ارگانيك و 
پوياي ميان ش��عر و موسيقي ايراني به شدت 
معتقد بود. به همين س��بب فصل مش��ترك 
ديگري را مي توان ميان استاد و شاگرد سراغ 
گرفت، يعني ساختن آهنگهايي روي اشعار و 
غزليات شعراي بزرگ ملي كه كمتر تا اين حد 
وجود داشت و بدعتي است كه پيوند ميان شعر 
و موسيقي را مستحكم تر ساخت. اما موسيقي 
او تكرار و تقليد اس��تاد نيست، موسيقي ابداع 

و ابتكار است. 
پيش از كلنل وزيري، علي اكبر  خان شيدا 
دست كم دو تصنيف روي اشعار متقدمين ساخته 
بود و چون بيش از يك پنجم آثار ش��يدا براي 
ما باقي نمانده، نمي توان به درس��تي و ضرس 
قاطع گفت كه شيدا به واقع چند تصنيف روي 
اشعار بزرگان ادب ايران زمين خلق كرده. آنچه 
در دست داريم يكي تصنيفي در ماهور است بر 

روي غزلي از سعدي با اين مطلع: 
من ندانستم از اول كه تو بي مهر و وفائي 

عهد نابستن از آن به كه ببندي و نپايي 
و اثر ديگر در ماية بيان زندان اس��ت بر 
روي غزلي از هاتف اصفهاني با اين مطلع: 

چو شود به چهرة زرد من نظري براي خدا كني 
كه اگر كني همه درد من به يك كرشمه دوا كني 
اه��ل ف��ن مي دانند كه اي��ن به مراتب 
دش��وارتر اس��ت كه آهنگ برروي شعري كه 
قبًا س��روده ش��ده ساخته س��وار شود و اين 
تنها از اس��اتيد بزرگ موس��يقي برمي آيد كه 

اثر ارزشمندي از آب درآورند. 
ادامه دارد

قلم  انداز

به درستي دانسته نيست كه تصاوير پديد آمده از فضاي مجازي 
يا جهان س��ايبري چگونه تصاويري اس��ت و اثر آنها در جهان درون 

و بيرون ما چگونه اس��ت . 
روش علم��ي اقتضا مي كند كه كس��اني ك��ه در اين عرصه كار و 
مطالعه مي كنند به چندو چون اين موضوع نيز بينديش��ند زيرا به نظر 
مي رسد موضوعي است حياتي و تعيين كننده تا به آن حد كه تا زماني كه 
گره از اين معما گشوده نشود، شايد نتوان گام مهمي را در شناخت انسان 

جديد و جهان جديد برداشت و از اين مهمتر موضوع آينده است.
ب��ا توج��ه به اينك��ه اصلي ترين خبر تصاوي��ر و مهم ترين حوزه 
نقش آفريني آنها در ارتباط با آينده است، تا زماني كه دانسته نشود كه 
نوعيت تصاوير ديجيتاليته چيس��ت، ش��ايد آينده براي ما گنگ و مبهم 

و مجهول بماند : گنگ تر و مجهول تر از گذشته .
عقل درهر س��اعت صاحب نوري اس��ت و تجايي. اين نظريه، 
براساس نقش آفريني لحظه به لحظه عقل كامًا قابل فهم و دفاع است 
و اين نتيجه بيراه نيست كه بگوييم نيروي ذهن، در شرايط فعلي، دو 
جنبه يا شاخه پيدا كرده است: ذهني كه مي فهمد و در خدمت زندگي 
و ادارة شئون و جوانب آن است و ذهني كه به حاات و اطوار ذهن � 

در مسير قبلي � مي انديشد.
 از ذه��ن ي��ا نيروي ذهني قبلي مي توان به عنوان عقل زندگي و 
عقل انسان و ادارة انسان در جهان ياد كرد كه ازمه آن فهم مختصات 
دنياي امروز است و از عقل بعدي مي توان به عنوان عقل عقل انديش 
ي��ا ذه��ن معطوف به ذهن ياد كرد ك��ه هم در حوزة قبلي ايفاي نقش 
مي كند و ضرورتًا بايد از عهدة درك و شناخت مختصات جهان امروز، 
برآيد، هم بايد خود را دريابدكه كم از جهاني عظيم و ناپيدا نيس��ت و 
اكنون، اين دو جهان ، به گونه اي هس��تند متفاوت از گذش��ته و متمايز 
از هميشه و مهمتر از آن، در معرض تحوات پيوسته و شمار ناپذيرند 

و اينها همه بر ذهن وارد مي شود. 
اينجاس��ت كه مي بينيم ، ذهن ب��دون صرف نيروهايي توصيف 
ناپذي��ر هرگ��ز ق��ادر به ادامة فعاليت در اين بس��تر پرم��وج و طوفان 
نيس��ت. بدين ترتيب ، با خاصه ترين ش��رح ممكن اين واقعيت خود 
را عي��ان مي كن��د ك��ه: در جهان جديد، ذهن ش��رايطي وي��ژه دارد، با 
حااتي ناش��ناخته و تحواتي بي س��ابقه كه از يك س��و، بايد از عهدة 
استقراركش��تي وجود آدمي در درياي پرتاطم امروز برآيد و از س��وي 
ديگ��ر ، خ��ود را بياب��د و نهادينه كند ك��ه اگر چنين نكند، از كاركرد باز 

مي ماند و نمي تواند تعادل ضروري خويش را حفظ كند. 
واقعيت هاي��ي ك��ه هر روز و هر لحظه ب��ا آن مواجهيم به خوبي 
مي توان��د م��ا را با اي��ن موضوع در تماس نزدي��ك و عيني قرار بدهد 
كه اكنون س��نگين ترين و س��همگين ترين بارها روي ذهن قرار دارد. 
ذهن در ش��رايط فعلي، ويژه ترين ش��رايط را تحمل مي كند، با قبض ها 
و بس��ط هايي حيرت افزا و فراز و فرودها يي كه مطلقًا روي در كاس��ته 

شدن ندارد و آنچه هست، شدت است و اشتداد. 
حاصل اين سخن در مقام نتيجه گيري مي تواند اين نكته باشد كه: 
ذهن در ماهيت بي قرار خويش، اكنون در يكي از بي قرارانه ترين شرايط 

ممكن ايستاده است.
 در اين ايس��تار، ذهن هر لحظه با چيزي روبرو مي ش��ود و پيوسته 
همانند ش��ناگري كه در دريايي متاطم باا و پايين مي ش��ود ، درحال 
دس��ت و پا زدن اس��ت، تا مگر س��اعت روي س��اعت بلغزد و روز و شب 
برسد و فردا هنگام ، روزي ديگر است و عرصه اي تازه تر براي ذهن در 

نبردي كه هيچ مرزي برايش تعيين نشده است . 
دشمنانش شكست نمي پذيرند، مهاجمينش طعم پيروزي را نمي 
چش��ند. ذهن در يك چنين ش��رايط سخت و صعبي حق دارد، گذشته 
را تغيير دهد و گفتارهايي از نوع » فغان زجغد جنگ و مرغ واي او « 
را به نفع خويش متحول كند و بگويد: فغان ز جغد ذهن. براي كسي 
كه چنين فضايي را براي ذهن قائل نباش��د، مي توان خودش را مثال 

زد و ذهن خودش را به ميان كشيد. 
در دني��اي ام��روز، كدام ذهن را مي توان يافت كه ثابت باش��د و 
ساكن؟ كدام ذهن را مي توان يافت كه درگير نباشد و كدام ذهن درگير 
را مي توان يافت كه دچار انديش��ه هاي گس��ترده و بي شمار و عجيب و 
غريب نش��ود و كدام ذهن متنوع انديش را مي توان يافت كه از حجم 

زايد انديشه هاي خويش به حيرت فرو نرود؟ 

ذهن تر شدن ذهن ها
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16 دي م��اه با پانزدهمين س��الگرد در گذش��ت 
»علي  دهقان« مصادف است.تصدي سمت استانداري 
در گي��ان و آذربايج��ان ش��رقي، مديركلي فرهنگ و 
هنر در استانهاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي، 
رياست دانشسراي پسران تبريز و... عناويني هستند كه 
در بررسي كارنامه علي دهقان به چشم مي خورد، با اين 
حال آنچه كه سبب شده نام »علي دهقان« در خاطره ها 
زنده بماند نه مناصب متعدد وي بلكه كارنامه اي سرشار 
از خدمات ماندگار او در عرصه فرهنگ ايران و آذربايجان 
است. وي موسس قريب به 80 باب موسسه فرهنگي 
و آموزش��ي از جمله » كتابخان��ه ملي تبريز« و »موزه 

آذربايجان« محسوب مي شود   . 
علي دهقان به سال 1289 در شهر اروميه متولد 
ش��د. در سال 1309 پس از اخذ ديپلم متوسطه، براي 
تحصيل در دارالمعلمين عالي به تهران رفت. در سال 
1312 به اخذ مدرك ليسانس علوم رياضي و تربيتي 
ناي��ل آمد.پس از اتمام خدمت نظام وظيفه، در بهمن 
ماه 1313 به استخدام وزارت فرهنگ در آمده و تا مهر 
ماه 1318 در دبيرس��تان نظام اصفهان، مش��غول كار 
شد. چندي بعد، به سمت رئيس دانشسراي مقدماتي 
پس��ران تبريز، منصوب و به ش��هر تبريز عزيمت كرد. 
از سال 1323 رياست اداره فرهنگ آذربايجان غربي 
به وي محول شد و از سال 1326 به مدت يك سال با 
اعزام به فرانسه و انگلستان به مطالعه مراكز فرهنگي 
آنجا پرداخت و پس از بازگش��ت، رياس��ت آموزش و 
پرورش دوره متوسطه و دانشسراها را عهده دار شد . 

در 25 مهرم��اه 1329 به رياس��ت اداره فرهنگ 
آذربايجان شرقي و در 4 شهريور ماه 1333 به مديركلي 
اداره فرهنگ اين اس��تان منصوب گرديد.علي دهقان 
از 9 آذر م��اه 1338 ب��ه م��دت تقريبا يك س��ال ونيم، 
اس��تاندارگيان و از 3 خرداد ماه 1340 به مدت تقريبا 
سه سال و يك ماه استاندار آذربايجان شرقي بود، وي 
پ��س از عزيم��ت ب��ه تهران، در 15 مهر م��اه 1343 از 
وزارت فرهنگ باز نشس��ته شد و سرانجام درشانزدهم 
دي م��اه س��ال 1382 در همان ش��هر درگذش��ت. از 
تاليف��ات عل��ي دهقان مي توان كتاب هاي زير اش��اره 
ك��رد:   �  تعلي��م و تربيت در فرانس��ه )1328   )  �  تربيت 
معلم در فرانسه، انگلستان و ايران )1329   )  �  سرزمين 

زرتشت )1348  (
تاسيس مراكز فرهنگي و آموزشي متعدد و احداث 
و نامگ��ذاري م��دارس جديد به ن��ام مفاخر فرهنگي و 
ب��ه وي��ژه مجاهدين و ش��هداي نهضت مش��روطه از 
اقدامات ارزش��مند دهقان محسوب مي شود، وي طي 
مصاحبه اي كه به سال 1378 با فصلنامه تاريخ معاصر 
ايران داش��ته مي گويد »   : بطور كلي در مدت نه س��ال و 
يك ماه اش��تغال در آذربايجان، در ش��هر تبريز هفتاد 
و هش��ت باب موسس��ه فرهنگي ش��امل: بناي عظيم 
كتابخانه ملي، موزه آذربايجان، اداره فرهنگ، باش��گاه 
معلمان، تكميل بناهاي هنرس��تان صنعتي، هنرستان 
دختران، دانشس��راي دختران، دانشسراي كشاورزي، 
پنج باب مدرسه حرفه اي، دو باب دبيرستان كشاورزي 
و بازرگاني، هش��ت باب دبيرستان شش كاسه، چهل 
و سه باب دبستان شش كاسه، يازده باب كودكستان 
و مدارس ديگري در ساير شهرهاي استان آذربايجان 

شرقي ساخته شد.
براي مدارس��ي كه مي ساختم از وزارت فرهنگ 
تقاضاي اسم نمي كردم بلكه خودمان در تبريز مدارس 
را نامگذاري نموده و به تهران گزارش مي داديم، بدين 
ترتيب در مدت نه سال رياست اداره فرهنگ تبريزاسامي 
ثقه ااسام شهيد، حاج اسماعيل اميرخيزي، سردارملي، 
ساارملي، شريف زاده، ضياءالعلما، حسين خان باغبان، 
خياباني، ش��يخ س��ليم و يك عده ديگر را بااي سر در 

مدارس نوشتيم .« 

دهقان مديري جس��ور، باه��وش و خوش فكر 
ب��ود ك��ه جلب اعتماد م��ردم در حقيقت رمز موفقيت 
وي براي پيشبرد اهداف فرهنگي اش بود،وي ضمن 
اذع��ان ب��ه اين موضوع به مصاديق��ي نيز در اين باره 

اشاره كرده است  :
» اين اقدامات بيشتر در نتيجه جلب اعتماد مردم 
صورت گرفت. در دس��تگاه دولت پولي نبود وحقوق 
كارمندان ادارات به زحمت پرداخت مي ش��د. درسال 

1329 براي موضوعي به چند نفر نامه نوشتم و دعوت 
ك��ردم به اداره فرهن��گ بيايند. يكي از مدعوين يك 
اس��كناس ده توماني با يك يادداش��ت دوسطري در 
پاكت گذاشته و فرستاده بود. در يادداشت او آمده بود 
كه مي دانم براي گرفتن پول به انجمن خانه و مدرسه 
دعوت كرده ايد. من چون وقت آمدن به اداره فرهنگ 
را ندارم، سهم خود را فرستادم. خدا مي داند با خواندن 
اين يادداش��ت چقدر ناراحت ش��دم و تصميم گرفتم 
اگر خواس��تم كاري براي فرهنگ انجام دهم بايستي 
ابت��دا اعتماد م��ردم را جلب نمايم زيرا بدون اعتماد و 
توجه و همكاري مردم هيچ كاري انجام نخواهد شد. 
خوش��بختانه مي توانم بگويم در اين امر موفق ش��دم. 
دو س��ه سالي نگذشت كه به كمك اهالي آذربايجان 
و بخص��وص م��ردم تبريز مبلغ س��ه ميليون و اندي 
ريال پول جمع ش��د و كتابخانه ملي تبريز را س��اختم. 
كتابخان��ه اي ب��ا آن عظمت فقط با پول مردم و بدون 
ديناري از بودجه دولتي س��اخته ش��د. هرگز فراموش 
نمي كن��م يك روز صبح حاج محم��د علي حيدرزاده 
يكي از همش��هريان، همان كس��ي كه اس��كناس ده 
توماني فرس��تاده بود، صبح زود وارد اتاق ش��د. بدون 
اينك��ه بنش��يند و كلمه اي ح��رف بزند يك چك پنج 
هزار توماني كه آن موقع پول زيادي بود به اس��م من 
روي ميز گذاش��ت و گفت شنيدم پولت براي ساختن 
كتابخانه تمام ش��ده، اين را بگير خدا كريم اس��ت و 

نگذاشت حتي از او تشكر كنم و مراجعت نمود «. 
عمليات س��اختماني كتابخانه ملي تبريز كه در 
آبان ماه سال 1333 آغاز گرديده بود، در تيرماه سال 
1335 به پايان رس��يد. اين كتابخانه بدون استفاده از 
بودجه دولتي ايجاد و با اهداي كتابخانه هاي شخصي 
حاج محمد نخجواني و حاج حسين نخجواني ) از فضا 
و محققي��ن بنام آذربايجان ( به يكي از كتابخانه هاي 

بزرگ ايران تبديل گرديد . 
علي دهقان بعنوان موس��س موزه آذربايجان نيز 
نقش��ي تعيين كننده و تاثير گذار در ش��كل گيري آن 
داش��ت. وي با تش��كيل انجمني مركب از مس��ئولين، 
معتمدي��ن و اه��ل فرهن��گ، اولي��ن حرك��ت جدي 
در راس��تاي ايج��اد م��وزه در تبريز را رق��م زد وي در 
هفدهم آذرماه س��ال 1335، با هدف تاس��يس » موزه 

آذربايجان« انجمني در محل اداره فرهنگ ترتيب داده 
و موضوع ايجاد موزه در تبريز را با جديت پيگيري نمود. 
انجمني كه دهقان تشكيل داد مسئوليت يافتن مكاني 
براي احداث ساختمان موزه، جمع آوري اشياء تاريخي، 
تصمي��م گي��ري در خصوص محتواي م��وزه و تامين 
بخش��ي از هزينه هاي احداث بنا و بطور كلي پيگيري 

روند تشكيل موزه آذربايجان را عهده دار بود  . 
با پيگيري هاي مس��تمر دهقان در تيرماه 1336 

» آندره گدار« معمار و باستان شناس شهير فرانسوي 
و طراح موزه ايران باس��تان به همراه سيد محمد تقي 
مصطفوي مديركل وقت باستان شناسي كشور جهت 
بررس��ي موض��وع ايجاد م��وزه و محل آن در تبريز به 
اين شهر عزيمت كردند و پس نهايي نمودن موضوع 
مكان يابي احداث س��اختمان م��وزه آذربايجان، روز 
شنبه پانزدهم تيرماه سال 1336 با حضور آندره گدار 
و جمعي از مس��ئولين و معاريف ش��هر، كلنگ احداث 
موزه آذربايجان به زمين زده شد و بافاصله كارهاي 
اولي��ه ش��امل آماده س��ازي زمين و پ��ي كني بنا آغاز 
گردي��د. علي دهقان در بخش��ي از گزارش مربوط به 
مكان يابي ساختمان موزه خطاب به وزارت فرهنگ 

مي نويسد:
 »طب��ق مذاكره اي كه با آقاي مصطفوي بعمل 
آمد قرار ش��د موزه به طور موقت در س��الن طبقه دوم 
كتابخانه ملي تش��كيل و داير گردد، مس��تدعي است 
مق��رر فرمايند براي تش��ويق و گ��رد آوري و اهداي 
اشياء عتيقه، از طرف اداره كل باستان شناسي به قدر 
مقدور از اش��ياء و آثار مكرر مربوط به آذربايجان كه 
در موزه ايران باس��تان موجود است مقاديري به موزه 

آذربايجان فرستاده شود«. 
در پاس��خ به درخواست دهقان، سيد محمد تقي 
مصطفوي دس��تور انتقال 202 قطعه از اشياء تاريخي 
موزه ايران باستان به تبريز را صادر كرد و آثار مذكور 
توس��ط اس��ماعيل ديباج، كه در آن سالها رئيس اداره 
هنر ه��اي زيباي آذربايج��ان را عهده دار بود، از موزه 
اي��ران باس��تان دريافت و به تبري��ز منتقل گرديد و با 
تشكيل نمايشگاهي از اشياء تاريخي دريافتي از موزه 
ايران باستان و برخي اشياء اهدايي مردم در محل تاار 
فوقاني كتابخانه ملي تبريز، در روز دوازدهم مردادماه 
سال 1336 » موزه آذربايجان « در تبريز پايه گذاري 
ش��د. روزنامه » توحيد افكار « در ش��ماره 308 خود به 
تاريخ دوش��نبه پنجم خرداد ماه 1337 طي مطلبي با 

عنوان موزه آذربايجان آورده است:
 »چون ممكن است اتمام ساختمان مدتي طول 
بكش��د ل��ذا آقاي دهق��ان چندين اتاق از س��اختمان 
كتابخانه ملي را به موزه تخصيص داده اند و اش��ياء و 
اثاثيه موزه آذربايجان در آن اطاق ها چيده شده، اداره 

باستان شناسي يك نمونه از آثار باستاني كه در موزه 
تهران مكرر بوده به تبريز فرس��تاده و اش��يايي نيز از 
طرف اهالي به موزه اهداء شده كه فعا در ويترين هاي 
مخص��وص جا داده اند و بدين ترتيب موزه آذربايجان 

عما تاسيس شده است «. 
در نهاي��ت محل » هنرس��تان دخت��ران تبريز « 
از لحاظ س��اختمان براي موزه مناس��ب تشخيص داده 
ش��د و پس از دريافت اشياء اهدايي هيات هاي باستان 
شناس��ي، آثار اهدايي مردم و آماده سازي عكس هايي 
از رويداد هاي انقاب مش��روطه، با ايجاد س��ه غرفه در 
س��الن ها وكاسهاي هنرستان، موزه آذربايجان درروز 
س��ي ام فروردين ماه س��ال 1338 آغاز بكار نمود و سه 
سال بعد در يازدهم مهرماه سال 1341، در محل فعلي 
افتت��اح و فعالي��ت خود را از س��ر گرفت. ش��كل گيري 
م��وزه آذربايج��ان در تبري��ز را مي ت��وان تجلي همت 
مردم فرهنگ دوس��ت تبريز و آذربايجان در صيانت از 
فرهنگ و ميراث ارزش��مند گذشتگان دانست. روزنامه 
» توحيد افكار « در شماره 308 مورخ پنجم خرداد ماه 
1337، با دعوت از مردم به مش��اركت در اين حركت 

فرهنگي مي نويسد : 
 » طب��ق تصمي��م وزارت فرهنگ نصف مخارج 
س��اختمان را دولت پرداخت خواهد نمود و در س��ال 
1337 دول��ت ي��ك ميلي��ون ريال بدي��ن منظور به 
س��اختمان م��وزه كمك خواهد ك��رد. مبلغ يكصد و 
هفتاد هزارريال كه س��ال گذشته از طرف اهالي جمع 
ش��ده بود خرج ش��ده و س��اختمان با پولي كه دولت 
كم��ك نم��وده ادامه دارد و اميد اس��ت به زودي يك 
س��اختمان آبرومن��د به نام م��وزه آذربايجان در تبريز 
س��اخته ش��ود. چنانچه گفتيم دولت در نظر دارد فقط 
نصف هزينه س��اختمان را بده��د، نصف ديگر را بايد 
اهالي پرداخت نمايند، لذا اميد است كه بزودي اهالي با 
همت آذربايجان و آذربايجانيان محترم پايتخت وجه 
ازم را در اختيار كمسيون موزه بگذارند تا بناي موزه 
زودتر به پايان رسد. از عموم اهالي آذربايجان انتظار 
مي رود اش��يايي ك��ه ارزش هنري و تاريخي دارند به 
موزه اهداء كنند كه هم در موزه بهتر نگاهداري شود 
و هم مورد استفاده قرار گيرد، بعد از موفقيتي كه تبريز 
در تاس��يس كتابخانه ملي بدس��ت آورده همه اميدوار 

هستند كه در مورد موزه هم موفق خواهد شد «.
مشاركت در تامين هزينه هاي احداث ساختمان و 
اهداي آثار ارزشمند تاريخي، فرهنگي و هنري از سوي 
اقشار مختلف به اين موزه جلوه اي از اين همت و اراده 
مردم در حفظ ميراث فرهنگي محسوب مي شود. نقش 
مردم فرهنگ دوست تبريز و آذربايجان در تشكيل موزه 
آذربايجان به قدري تاثيرگذار بوده است كه در نخستين 
سالهاي فعاليت موزه همانند »كتابخانه ملي تبريز« با 

عنوان » موزه ملي آذربايجان« از آن ياد شده است  . 
   عن��وان نوش��تار ني��ز برگرفته از ش��عر اس��تاد 
س��يد  محمدحس��ين بهج��ت تبري��زي متخل��ص 
»بهش��هريار« اس��ت، استاد ش��هريار قطعه » دهقان 
م��ي رود « را به مناس��بت انتصاب دهقان به س��مت 
اس��تانداري گيان و توديع از مقام مديركلي فرهنگ 
آذربايجان شرقي سروده و در آن به برخي از خدمات 
فرهنگي وي در آذربايجان اش��اره نموده اس��ت كه در 

ذيل ابياتي از آن بعنوان حسن ختام آورده مي شود  :
جان آذربايجان دنبال دهقان م�ي رود

 دارد از فرهن�گ آذربايج�ان جان مي رود    
مردم تبريز گ�و از رفتن دهق�ان بن�ال 

كشت ما آفت همينش بس كه دهقان مي رود    
او مدير كل با شخصيت فرهن�گ بود

 حيف كاين شخصيت از فرهنگ ايران مي رود    
او به ما صدها دبستان داد و با اين رفتنش

 باز هم از دست ما صدها دبستان مي رود 
ننگ گورستان از او نام دبيرستان گرفت 

ننگ ما چون نام شد كاخش به كيوان مي رود 
ياد دهقان كي فراموش ايد از دلهاي ما 

او به چندي�ن يادگاران درخشان مي رود   

داستـان
ضمیمه فرهنگی روزنامه اطاعات
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در کوچه باغ اندیشه / 109
کریم فیضی

ادامه دارد

اين حقيقت را بايد پيوسته لحاظ كنيم كه نياز انسان 
به خالي شدن، بيش از نياز به پر شدن است.

همه چيز در جهان اس��ت و جهان در آغوش فنا. از  
اين دو گزاره چه نتيجه ای بايد گرفت جز اين كه جهان و 

هرچه در آن است فانی است؟

همه چيز در جهان اس��ت و جهان در آغوش فنا. به 
اين س��خن نه می توان چيزی اف��زود نه می توان چيزی 

از آن كم كرد. 

مشكل جامعه های شرقي قبل از اين كه دينی باشد، 
انسانی است. 

آنچه ايران امروز را با خشت و آجر مشكل ساخته و 
اعتنايی همگانی به قوانين  به ايرانی تحويل داده است، بی 

مرگ و زندگی است.

ای كه سياس��ت آغشته به دروغ و انحراف  در جامعه 
باشد، مادران از مادری باز می مانند.

س��رزمين ها زبان خودشان را دارند و زبانها سرزمين 
خودش��ان را. مرگ زبان به دس��ت سرزمين نيست، مرگ 
ها به دس��ت زبان است. تسلط زبان بر جغرافيا را  س��رزمين 

چگونه می توان انكار كرد؟

فقر هرچقدر سياه تر باشد، زندگی را سفيدتر می  كند.

زندگی با آزادی س��نجيده می ش��ود. ب��دون آزادی، 
زندگی تاشی بی ثمر است.

زمان ه��ای قب��ل از جنگ و بعد از جنگ، چيزی كم 
از جنگ ندارد. دليل موضوع روش��ن اس��ت: قبل از جنگ 
تص��ور جنگ، اضطراب تولي��د می كند و بعد از جنگ آثار 

جنگ تازه تازه بروز می كند.

بشر آنگاه كه بخواهد شری را از خود دور كند، فراتر 
از گوشت و استخوانش عمل می كند.

جامعه ای كه محبت در آن حرف اول را نزند، بدون شك 
قتل و غارت حرف اول و آخرش را تشكيل خواهد داد.

كس��انی كه مادر نيس��تند، خودش��ان می ميرند ولی 
مادران، به دس��ت فرزندانش��ان و در راه اوادش��ان كشته 
می ش��وند؛ بدون شمش��ير، بدون خونريزی و بدون هبچ 
رنجش و گايه ای. اين سرنوش��ت هر مادری اس��ت كه پا 

بر عالم هستی گذاشته است.

پایه پایه ها

مريم شهبازی

چيزی نمانده »اسيرخدا«روی زمين شود؛ حديثی كه بارها 
ذكرش كرده، آنچنان كه در زادروز نود سالگی اش گفت: »وقتی 
س��ن آدمی به 70 برس��د، زان پس، تنها كارهای خوبش را به 
حساب می آورند و از خطا هايش درمی گذرند. اگر 80 ساله شد از 
گناهان پيشين او نيز خواهند گذشت و چون به 90 سالگی رسيد، 
می تواند برای دوستان و نزديكانش نيز شفاعت بطلبد اما كسی 
كه 100ساله می شود به لقب اسير خدا روی زمين خوانده خواهد 
شد!« زاده تبريز است و دلی لبريز از سِرجادوی شمس تبريزی 
دارد. مورخی كه خود تاريخ حاضر اس��ت در اين آش��فته حالی 
ايام.  چش��م بيدار»خواب آشفته نفت«، همسفر»ابن بطوطه«، 
نگارگر»باغ س��بز«، راوی »قصه قصه ها«، شاعر»شاهد عهد 

شباب«، مفسر»مبالغه مستعار« استاد محمد علی موحد.
 حقوق خوانده ای عارف مس��لك اس��ت. موحد اس��ت، نه 
تنها در شناس��نامه و ش��هرت خانوادگی اش، كه در عالم واقع 
و حوزه هايی كه سال هاس��ت عاش��قانه در آنها خوانده، نوشته و 
روش��نگر راه عاقه مندانی ش��ده كه قدم در اين ره گذاشته اند. 
او كه حضوری مؤثر در عرصه حقوقی ملی ش��دن صنعت نفت 
داشته، به دفاع از حق ايرانيان در دادگاه اهه پرداخته و از همان 
روزهای ابتدايی تأسيس شركت ملی نفت ايران در كادر حقوقی 
آن حضور داش��ته و حتی به بااترين درجات عالی اين ش��ركت 
دست می يابد، آنچنان كه در ابتدای تأسيس اوپك به مدت شش 

ماه معاونت اجرايی شركت نفت در ژنو را عهده دار می شود.
 استاد موحد با وجود سال ها تدريس حقوق مدنی و حقوق 
نفت در دانش��كده حقوق دانشگاه تهران و دانشكده علوم مالی 
و حس��ابداری در عرصه ادبيات هم حضوری فعال دارد. او طی 
بيش از هفت دهه فعاليت در عرصه های حقوق و ادبيات دست 
 به انتشار آثار ارزشمندی زده كه راهگشای عاقه مندان در اين 

حوزه هاست.
 چن��د هفت��ه قبل به ديدار اين مصحح و تاريخ نگار رفتيم 
و البته آن روز كامًا بی خبر از مراسم بزرگداشتی كه قرار بوده 
27 آذر از سوی يونسكو در تهران برگزار شود. اما بعدتر فرصت 
را غنيمت شمرديم تا اين گفت و گو همزمان با اين مراسم منتشر 
ش��ود، هرچند با اكراه و امتناع اس��تاد مواجه ش��ديم؛ آن را از سر 
تواض��ع يافتيم و اص��رار بر انجام اين گفت و گو كرديم تا همراه 

مطالبی كه در وصف استاد رفته، به طبع برسد. بگذريم...
 اس��تاد پا به 96 س��الگی گذاش��ته با اين آرزو: »اميدوارم 
در اي��ن چن��د روزه مهل��ت آخر عمر، خداوند موفقم س��ازد كه 
برای دفتر اول مثنوی ش��رحی بنويس��م؛ اميدوارم ش��رح دفتر 
اول را ك��ه می نويس��م الگويی باش��د ب��رای دفترهای بعدی و 
نظي��ر همي��ن كار را درب��اره فصوص الحكم اب��ن عربی انجام 
دادم و ش��رح و تحليل��ی ب��ر ده فّص نخس��ت آن نوش��تم كه 
 توضيحات آن فهم بقيه كتاب را برای خواننده عاقه مند آسان 

می گرداند.«

حدود يكصد سال قبل، نيكلسون تصحيحی از مثنوی 
انج�ام داد ک�ه برخ�ی گفتند با اي�ن کار، پروندۀ تصحيح 
مثنوی بسته شده است.  با اين حال حدود چهل سال بعد 
زنده  ي�اد مجتبی مينوی در همايش�ی از آرزوی خود برای 
تصحيح تازۀ اين اثر سترگ گفت. آيا توصيۀ ايشان بود 
که ش�ما را به انجام اين کار واداش�ت يا ضرورت ديگری 

در ميان بود؟
 اين كه فكر كنيم تصحيح نيكلسون حّجت را بر همة محققان 
و عاقه مندان ادبيات تمام كرده و ضرورت كار جديد را منتفی كرده 
صحيح نيست. خود نيكلسون هم چنين  ادعايی دربارة كار مهمی كه 
انجام داده نداشت. خواستة استاد مينوی از اهالی ادبيات هم بر همين 
مبنا بود چراكه می دانس��ت به كار دوباره ای در اين حوزه نياز اس��ت و 
همان طور كه اش��اره كرديد در همايش��ی، اين آرزو را بر زبان آورد و 
گفت  ای كاش كوشش ديگری در اين باره صورت بگيرد.  البته مطلقًا 
قصد ندارم بگويم كار نيكلسون ناقص يا بی ارزش بوده است؛ برعكس 
معتقدم كه او كار بسيار مهمی انجام داده، منتهی تصحيح و تنقيح آثار 
كهن ادبی و بازنگری در آن امری مختومه نيس��ت. با تكيه بر همين 
نكات و اينكه بعد از تصحيحی كه نيكلسون انجام داده اتفاق تازه ای 
در باب تصحيح مثنوی رخ نداده بود به سراغ آن رفتم. به گمانم وقت 
آن رسيده بود كه تصحيح دوباره ای از اين اثر ماندگار ادبيات فارسی 
انجام شود، كوششی كه من انجام دادم در راستای همان راهی است 

كه نيكلسون رفته بود.
   يك�ی از نقدهاي�ی ک�ه برخ�ی صاحب نظ�ران متوجه 

تصحيح نيكلسون می کنند اين است که او به نسخۀ قونيه 
از اواسط کارش دسترسی پيدا کرد. اين مسأله چقدر در 

شما برای انجام تصحيح جديد نقش داشت؟
اين نكته بی شك دخيل بوده است. حتی اگر هم نكته ای كه به آن 
اشاره كرديد در ميان نبود گذشت يكصد سال از آن تصحيح زمان كمی 
نيس��ت و همين زمان را می توان توجيهی كافی برای انجام تصحيح 
دوباره دانست. ما در تصحيح مثنوی به نسخه هايی دسترسی داشتيم 
كه نيكلسون آنها را نديده بوده است. اميدوار بودم نتيجة اين كوشِش 
دوباره برای محققان قابل اس��تفاده باش��د و اثر مقبولی از آب درآيد. 
خوش��بختانه استقبال بی مانندی كه از سوی صاحبان نظر، استادان و 
بزرگان عرصة پژوهش و اهالی ادبيات و قلم به ظهور رسيد، خستگی 
چن��د س��الة من و همكارانم را تافی ك��رد. همايش های متعددی در 
تهران به عنوان رونمايی كتاب برگزار ش��د. همايش های ديگری نيز 
در تبريز و مشهد و آنكارا و استانبول داشتيم كه دوستان و سروران به 
مزايای اين تصحيح اشاره كردند و استقبال خود را از آن، چه در طی 
سخنرانی ها و چه در مقاله هايی كه در روزنامه ها و نشريات مختلف به 
چاپ رسيد، اعام داشتند. من از همة آن بزرگواران سپاس می گزارم. 
اي��ن نكت��ه را ه��م بگويم كه نه در حوزة تصحي��ح متون و نه در هيچ 
حوزة ديگر از ادبيات و معارف بشری مدعی كمال و مصونيت از خطا 

و اشتباه و نقص نمی توان بود. 
م��ن و همكاران��م در اي��ن امر آنچه را كه در توان داش��تيم دريغ 
نكرده ايم و معتقدم كه هركسی كاری در زمينة ادبيات انجام دهد به 
واقع گامی رو به جلو برداشته، اين تاش ها اگر مداوم و پی گير باشد 

مؤثر می افتد و در نهايت به ارتقای سطح ادبيات می انجامد.
 يك�ی از ن�كات قاب�ل توج�ه در تصحيح ش�ما تعداد 
ابيات است، مثًا تصحيح شما حدود پنجاه بيت بيشتر از 
مثنوی به تصحيح دکتر سروش است. علت اين تفاوت ها 

چيست؟
كاری كه محقق ارجمند و صاحبنظر دكتر س��روش در تصحيح 
مثنوی انجام داده بر اس��اس نس��خة قونيه است، اين نسخه يك متن 
دارد و برخ��ی حواش��ی ك��ه آن ها هم به خط كاتب متن اس��ت. البته 
برخ��ی اختاف��ات در خواندن متن پيش می آيد ولی عمده اش��كال بر 
س��ر حواش��ی اس��ت كه برخی از آن ها ابياتی است كه در حين كتابت 
از قلم كاتب س��اقط گرديده و آن ها را در كنار صفحه آورده اس��ت. اما 
بسياری ديگر از حواشی در حكم نسخه بدل هستند و حال آنكه كاتب 
متن نس��خة خود را از روی اصل واحد استنس��اخ كرده و نس��خه های 
ديگری در كار نبوده اس��ت. بنابراين احتمال قريب به يقين آن اس��ت 
كه دگرس��انی های موجود در كنار صفحه ها تجديدنظرهايی اس��ت 
كه در جريان بازخوانی و ويراس��تاری مثنوی از س��وی خود موانا يا 
 دوس��تان نزديك وی مطرح ش��ده و آنها را در حاش��ية متن يادداشت 

می كرده اند.
 اما اينكه فرموديد مثنوی چاپ ما در حدود پنجاه بيت از مثنوی 
چاپ س��روش بيش��تر دارد اوا پنجاه بيت در شش دفتر مثنوی خيلی 
رقم مهمی نيست. اختاف از اينجاست كه دكتر سروش برخی از ابيات 
را كه در كنار صفحه ها نوشته شده به متن خود ملحق كرده و ما هم 
اين كار را كرده ايم و هر دو به حكم ذوق و دريافت خود، اما بر اساس 

ضوابطی اين كار را كرده ايم. دكتر سروش خود را تنها به يك نسخة 
قونيه محدود كرده بود و ما اين محدوديت را نداشته ايم.

 يكی از ويژگی های تصحيح  ش�ما اين اس�ت که کار 
را بر مبنای نسخه های پانزده سال نخست پس از پايان 

سرايش مثنوی انجام داده ايد.
بله، ما به س��راغ نس��خه هايی رفتيم كه در پانزده س��ال نخست 
رحلت موانا كتابت شده اند. آن طور كه  فرانكلين لوئيس گفته تعداد 
ابي��ات مثن��وی در برخی از نس��خه های جديدتر حتی به 42 هزار بيت 
می رس��د در حال��ی ك��ه مثنوی ما 25 هزار و 600 بيت اس��ت. من در 
مقدمة كتاب، تفاوت های ميان نسخة تصحيح خود با نسخة نيكلسون، 

گولپينارلی، دكتر سروش و دكتر عدنان را با جدول نشان داده ام.
 ش��ما به س��راغ هريك از ش��اهكارهای ادب فارسی، همچون 
ش��اهنامه يا ديوان حافظ هم كه برويد چنين اختاف هايی را خواهيد 
دي��د مث��ا تعداد ابيات حافظ در تصحي��ح قزوينی با آنچه در تصحيح 
خانلری يا سايه داريم متفاوت است. نسخه های مثنوی كه در پانزده 
س��ال نخست پس از موانا نوش��ته شده اند اهميت بسياری دارند. در 
آن س��ال ها حس��ام الدين چلب��ی و اصحاب كبار موان��ا زنده بودند و 
مثنوی دوبار در هفته به دنبال قرآن در خانقاه موانا خوانده می ش��د. 
مثنوی كتاب غريب فراموش ش��ده ای نبود و متن مقدس��ی ش��مرده 
می شد و دستبردهای خودسرانه در آن بعيد بود. البته حكم روزگاران 

بعدی جدا است.
حس��ام الدين چلبی در واقع مبدأ مثنوی و صاحب اصلی آن بعد 
از موانا به ش��مار می آيد. وقتی حس��ام الدين وفات كرد و ياراِن ُگزين 

موان��ا ه��م روی در نقاب خاك كش��يدند. ميدان برای كس��انی كه 
هوس می كردند ابياتی در همان وزن و آهنگ مثنوی به هم ببافند و 
آن ها را با كام موانا درآميزند خالی شد و از اين رو هرچه از دوران 
موانا بيش��تر دور می ش��ويم بر تعداد ابيات الحاقی در مثنوی افزوده 
می ش��ود. البته ما عاوه بر آن پانزده س��ال نخست، پانزده سال بعدی 
را هم در نظر گرفته ايم، س��طر به س��طر نس��خه های پانزده سال دوم 
را هم مطالعه كرده ايم و موارد اختاف را يادداش��ت كرده و در اختيار 

خواننده گذاشته ايم.
 شيوۀ تصحيحی که شما در مثنوی در پيش گرفته ايد، 
همان شيوه ای است که مرحوم عامه قزوينی در عرصۀ 
تصحيح متون پايه گذاری کرد. شما با عنايت به آن مكتب 

تصحيح متون، سراغ مثنوی رفتيد؟
آری، اصول تصحيح علمی انتقادی، ش��يوه ای تازه اس��ت كه در 
زمان های گذشته نبوده و تا پيش از مرحوم قزوينی كه پيشرو و پيشقدم 
اس��تفاده از اين نحوه تصحيح در كش��ورمان شد كسی را نداشتيم كه 
به اين ش��يوه به س��راغ متون قديمی ادبی برود. ما ريزه خواران خوان 

مكتب مرحوم قزوينی و محققان بعد از ايشان هستيم.
 زم�ان بس�ياری صرف تصحي�ح و مطالعه آثار موانا 
اعم از مثنوی، غزليات و آثار منثور او کرده ايد. شايد برای 
برخی از جوانان و حتی محققان اين سؤال مطرح باشد که 
ظاهر الفاظ شاعر معناگرايی همچون موانا چرا تا اين حد 
بايد مهم باشد؟ موانا خود تصريح کرده که اهل صوت و 
حرف و لفظ نيس�ت. اگر جوانی س�ؤال کند فايده اين همه 
دقت ورزی های مصححان روی الفاظ مثنوی چيست شما 

چه پاسخی می دهيد؟
با يكی � دو جمله نمی توان به اين سؤال پاسخ داد چراكه بحث 
گسترده ای است، محققی كه خواهان تصحيح متنی است می خواهد 
حتی اامكان به متنی برسد كه نزديكتر به اصل باشد و غرض از اصل 
چيزی اس��ت كه از قلم مؤلف صادر ش��ده اس��ت. راه رسيدن به معانی 
باطنی مثنوی هم در وهلة اول دسترسی به متن معتبر و قابل اعتماد 
و موثق اس��ت.  ش��ايد برای برخی مهم نباشد حافظ يا فردوسی دقيقًا 
چه گفته اند، اما برای اهل ادبيات اين مس��ائل اهميت بس��ياری دارد. 
تصحيح فعلی مثنوی، متنی تثبيت ش��ده اس��ت كه به گمانم با اعتماد 
و اطمينان بيشتری بتوان آن را خواند .شايد برای بسياری فرق ميان 
كلمات و حرف ها اصًا مهم نباشد، اين افراد مسلم است كه هيچگاه 
هم به س��راغ پاورقی های درج ش��ده در كتاب  نخواهند رفت اما برای 

اهل آن مهم است.
مصححان بزرگ زمانی دست به تصحيح متون کهن 
می زنن�د ک�ه در انج�ام آن ضرورتی ح�س کنند، برخی با 
توجه به شرايط سياسی و اجتماعی کشور و برخی ديگر 
هم با توجه به س�ير و س�لوک درونی خودش�ان. تصحيح 
مثن�وی از س�وی ش�ما را می توان محص�ول کدام يک از 

اينها دانست؟
اين كه من  به چه انگيزه ای دست به تصحيح مثنوی زدم چندان 
مهم نيست .عرض كردم مسئله اختصاص به مثنوی ندارد .اهل فن به 
سراغ هر متن كهنی كه می روند تاش می كنند تا به نزديك ترين و 
دقيق ترين متن از آن دس��ت پيدا كنند. مثًا درباره ش��اهنامه تمام هم 
و غمش��ان اين اس��ت به سراغ نسخه ای بروند كه بر اساس معيارهای 
علمی به متن اصلی نزديك تر باش��د. اما چرا ش��اهنامه مهم اس��ت؟ 
عده ای از بُعد ايرانيت و مليت به س��راغ ش��اهنامه می روند و برخی به 
لحاظ عاقه به زبان فارس��ی و جنبه های ادبی، برخی ديگر از منظر 
حماس��ه سرايی و قدرت فردوسی در سخنوری به شاهنامه می نگرند. 
درباب مثنوی هم همين گونه است، هر كسی از دريچة عائق خاص 
خود به س��راغش می رود. ش��ما شايد از منظر عرفان به بررسی مثنوی 
بپردازيد و فردی ديگر از منظر صنايع ادبی آن را بخواند. اگر در جمع 
شاعران فارسی زبان چند قلة شاخص داشته باشيم بی شك يكی از آنها 
مواناست، سروده های او نه تنها از منظر شاعرانگی بلكه از بعد عرفانی 
هم بی نظير است. بيراه نيست اگر بگوييم اوج عرفان ايرانی در مثنوی 
است. هرچند كه به شاعرانگی  موانا توجه كمتری شده و ما تازه در 
حال كشف آن هستيم، شگرد قصه گويی اش هم جای بحث بسياری 
دارد .همين كه می بينيم طی سال های اخير پايان نامه های متعددی 
در مقاطع مختلف دانشگاهی در خصوص موانا و آثار او نوشته شده 
گويای نكات تازه ای اس��ت كه جوانان در موانا و آفرينش های ادبی  
او يافته اند .موانا، با تنها 25 هزار و 600 بيت در مثنوی اش شناخته 
نمی شود. از مثنوی كه بگذريم نزديك به چهل هزار بيت هم غزليات 

از او باقی مانده كه اغلب اينها محصول نيمة دوم زندگی او است.

گفتگوبااستادمحمدعلیموحد

پله پله تا ماقات موانا
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ادامه دارد

اين حقيقت را بايد پيوسته لحاظ كنيم كه نياز انسان 
به خالي شدن، بيش از نياز به پر شدن است.

همه چيز در جهان اس��ت و جهان در آغوش فنا. از  
اين دو گزاره چه نتيجه ای بايد گرفت جز اين كه جهان و 

هرچه در آن است فانی است؟

همه چيز در جهان اس��ت و جهان در آغوش فنا. به 
اين س��خن نه می توان چيزی اف��زود نه می توان چيزی 

از آن كم كرد. 

مشكل جامعه های شرقي قبل از اين كه دينی باشد، 
انسانی است. 

آنچه ايران امروز را با خشت و آجر مشكل ساخته و 
اعتنايی همگانی به قوانين  به ايرانی تحويل داده است، بی 

مرگ و زندگی است.

ای كه سياس��ت آغشته به دروغ و انحراف  در جامعه 
باشد، مادران از مادری باز می مانند.

س��رزمين ها زبان خودشان را دارند و زبانها سرزمين 
خودش��ان را. مرگ زبان به دس��ت سرزمين نيست، مرگ 
ها به دس��ت زبان است. تسلط زبان بر جغرافيا را  س��رزمين 

چگونه می توان انكار كرد؟

فقر هرچقدر سياه تر باشد، زندگی را سفيدتر می  كند.

زندگی با آزادی س��نجيده می ش��ود. ب��دون آزادی، 
زندگی تاشی بی ثمر است.

زمان ه��ای قب��ل از جنگ و بعد از جنگ، چيزی كم 
از جنگ ندارد. دليل موضوع روش��ن اس��ت: قبل از جنگ 
تص��ور جنگ، اضطراب تولي��د می كند و بعد از جنگ آثار 

جنگ تازه تازه بروز می كند.

بشر آنگاه كه بخواهد شری را از خود دور كند، فراتر 
از گوشت و استخوانش عمل می كند.

جامعه ای كه محبت در آن حرف اول را نزند، بدون شك 
قتل و غارت حرف اول و آخرش را تشكيل خواهد داد.

كس��انی كه مادر نيس��تند، خودش��ان می ميرند ولی 
مادران، به دس��ت فرزندانش��ان و در راه اوادش��ان كشته 
می ش��وند؛ بدون شمش��ير، بدون خونريزی و بدون هبچ 
رنجش و گايه ای. اين سرنوش��ت هر مادری اس��ت كه پا 

بر عالم هستی گذاشته است.

پایه پایه ها

مريم شهبازی

چيزی نمانده »اسيرخدا«روی زمين شود؛ حديثی كه بارها 
ذكرش كرده، آنچنان كه در زادروز نود سالگی اش گفت: »وقتی 
س��ن آدمی به 70 برس��د، زان پس، تنها كارهای خوبش را به 
حساب می آورند و از خطا هايش درمی گذرند. اگر 80 ساله شد از 
گناهان پيشين او نيز خواهند گذشت و چون به 90 سالگی رسيد، 
می تواند برای دوستان و نزديكانش نيز شفاعت بطلبد اما كسی 
كه 100ساله می شود به لقب اسير خدا روی زمين خوانده خواهد 
شد!« زاده تبريز است و دلی لبريز از سِرجادوی شمس تبريزی 
دارد. مورخی كه خود تاريخ حاضر اس��ت در اين آش��فته حالی 
ايام.  چش��م بيدار»خواب آشفته نفت«، همسفر»ابن بطوطه«، 
نگارگر»باغ س��بز«، راوی »قصه قصه ها«، شاعر»شاهد عهد 

شباب«، مفسر»مبالغه مستعار« استاد محمد علی موحد.
 حقوق خوانده ای عارف مس��لك اس��ت. موحد اس��ت، نه 
تنها در شناس��نامه و ش��هرت خانوادگی اش، كه در عالم واقع 
و حوزه هايی كه سال هاس��ت عاش��قانه در آنها خوانده، نوشته و 
روش��نگر راه عاقه مندانی ش��ده كه قدم در اين ره گذاشته اند. 
او كه حضوری مؤثر در عرصه حقوقی ملی ش��دن صنعت نفت 
داشته، به دفاع از حق ايرانيان در دادگاه اهه پرداخته و از همان 
روزهای ابتدايی تأسيس شركت ملی نفت ايران در كادر حقوقی 
آن حضور داش��ته و حتی به بااترين درجات عالی اين ش��ركت 
دست می يابد، آنچنان كه در ابتدای تأسيس اوپك به مدت شش 

ماه معاونت اجرايی شركت نفت در ژنو را عهده دار می شود.
 استاد موحد با وجود سال ها تدريس حقوق مدنی و حقوق 
نفت در دانش��كده حقوق دانشگاه تهران و دانشكده علوم مالی 
و حس��ابداری در عرصه ادبيات هم حضوری فعال دارد. او طی 
بيش از هفت دهه فعاليت در عرصه های حقوق و ادبيات دست 
 به انتشار آثار ارزشمندی زده كه راهگشای عاقه مندان در اين 

حوزه هاست.
 چن��د هفت��ه قبل به ديدار اين مصحح و تاريخ نگار رفتيم 
و البته آن روز كامًا بی خبر از مراسم بزرگداشتی كه قرار بوده 
27 آذر از سوی يونسكو در تهران برگزار شود. اما بعدتر فرصت 
را غنيمت شمرديم تا اين گفت و گو همزمان با اين مراسم منتشر 
ش��ود، هرچند با اكراه و امتناع اس��تاد مواجه ش��ديم؛ آن را از سر 
تواض��ع يافتيم و اص��رار بر انجام اين گفت و گو كرديم تا همراه 

مطالبی كه در وصف استاد رفته، به طبع برسد. بگذريم...
 اس��تاد پا به 96 س��الگی گذاش��ته با اين آرزو: »اميدوارم 
در اي��ن چن��د روزه مهل��ت آخر عمر، خداوند موفقم س��ازد كه 
برای دفتر اول مثنوی ش��رحی بنويس��م؛ اميدوارم ش��رح دفتر 
اول را ك��ه می نويس��م الگويی باش��د ب��رای دفترهای بعدی و 
نظي��ر همي��ن كار را درب��اره فصوص الحكم اب��ن عربی انجام 
دادم و ش��رح و تحليل��ی ب��ر ده فّص نخس��ت آن نوش��تم كه 
 توضيحات آن فهم بقيه كتاب را برای خواننده عاقه مند آسان 

می گرداند.«

حدود يكصد سال قبل، نيكلسون تصحيحی از مثنوی 
انج�ام داد ک�ه برخ�ی گفتند با اي�ن کار، پروندۀ تصحيح 
مثنوی بسته شده است.  با اين حال حدود چهل سال بعد 
زنده  ي�اد مجتبی مينوی در همايش�ی از آرزوی خود برای 
تصحيح تازۀ اين اثر سترگ گفت. آيا توصيۀ ايشان بود 
که ش�ما را به انجام اين کار واداش�ت يا ضرورت ديگری 

در ميان بود؟
 اين كه فكر كنيم تصحيح نيكلسون حّجت را بر همة محققان 
و عاقه مندان ادبيات تمام كرده و ضرورت كار جديد را منتفی كرده 
صحيح نيست. خود نيكلسون هم چنين  ادعايی دربارة كار مهمی كه 
انجام داده نداشت. خواستة استاد مينوی از اهالی ادبيات هم بر همين 
مبنا بود چراكه می دانس��ت به كار دوباره ای در اين حوزه نياز اس��ت و 
همان طور كه اش��اره كرديد در همايش��ی، اين آرزو را بر زبان آورد و 
گفت  ای كاش كوشش ديگری در اين باره صورت بگيرد.  البته مطلقًا 
قصد ندارم بگويم كار نيكلسون ناقص يا بی ارزش بوده است؛ برعكس 
معتقدم كه او كار بسيار مهمی انجام داده، منتهی تصحيح و تنقيح آثار 
كهن ادبی و بازنگری در آن امری مختومه نيس��ت. با تكيه بر همين 
نكات و اينكه بعد از تصحيحی كه نيكلسون انجام داده اتفاق تازه ای 
در باب تصحيح مثنوی رخ نداده بود به سراغ آن رفتم. به گمانم وقت 
آن رسيده بود كه تصحيح دوباره ای از اين اثر ماندگار ادبيات فارسی 
انجام شود، كوششی كه من انجام دادم در راستای همان راهی است 

كه نيكلسون رفته بود.
   يك�ی از نقدهاي�ی ک�ه برخ�ی صاحب نظ�ران متوجه 

تصحيح نيكلسون می کنند اين است که او به نسخۀ قونيه 
از اواسط کارش دسترسی پيدا کرد. اين مسأله چقدر در 

شما برای انجام تصحيح جديد نقش داشت؟
اين نكته بی شك دخيل بوده است. حتی اگر هم نكته ای كه به آن 
اشاره كرديد در ميان نبود گذشت يكصد سال از آن تصحيح زمان كمی 
نيس��ت و همين زمان را می توان توجيهی كافی برای انجام تصحيح 
دوباره دانست. ما در تصحيح مثنوی به نسخه هايی دسترسی داشتيم 
كه نيكلسون آنها را نديده بوده است. اميدوار بودم نتيجة اين كوشِش 
دوباره برای محققان قابل اس��تفاده باش��د و اثر مقبولی از آب درآيد. 
خوش��بختانه استقبال بی مانندی كه از سوی صاحبان نظر، استادان و 
بزرگان عرصة پژوهش و اهالی ادبيات و قلم به ظهور رسيد، خستگی 
چن��د س��الة من و همكارانم را تافی ك��رد. همايش های متعددی در 
تهران به عنوان رونمايی كتاب برگزار ش��د. همايش های ديگری نيز 
در تبريز و مشهد و آنكارا و استانبول داشتيم كه دوستان و سروران به 
مزايای اين تصحيح اشاره كردند و استقبال خود را از آن، چه در طی 
سخنرانی ها و چه در مقاله هايی كه در روزنامه ها و نشريات مختلف به 
چاپ رسيد، اعام داشتند. من از همة آن بزرگواران سپاس می گزارم. 
اي��ن نكت��ه را ه��م بگويم كه نه در حوزة تصحي��ح متون و نه در هيچ 
حوزة ديگر از ادبيات و معارف بشری مدعی كمال و مصونيت از خطا 

و اشتباه و نقص نمی توان بود. 
م��ن و همكاران��م در اي��ن امر آنچه را كه در توان داش��تيم دريغ 
نكرده ايم و معتقدم كه هركسی كاری در زمينة ادبيات انجام دهد به 
واقع گامی رو به جلو برداشته، اين تاش ها اگر مداوم و پی گير باشد 

مؤثر می افتد و در نهايت به ارتقای سطح ادبيات می انجامد.
 يك�ی از ن�كات قاب�ل توج�ه در تصحيح ش�ما تعداد 
ابيات است، مثًا تصحيح شما حدود پنجاه بيت بيشتر از 
مثنوی به تصحيح دکتر سروش است. علت اين تفاوت ها 

چيست؟
كاری كه محقق ارجمند و صاحبنظر دكتر س��روش در تصحيح 
مثنوی انجام داده بر اس��اس نس��خة قونيه است، اين نسخه يك متن 
دارد و برخ��ی حواش��ی ك��ه آن ها هم به خط كاتب متن اس��ت. البته 
برخ��ی اختاف��ات در خواندن متن پيش می آيد ولی عمده اش��كال بر 
س��ر حواش��ی اس��ت كه برخی از آن ها ابياتی است كه در حين كتابت 
از قلم كاتب س��اقط گرديده و آن ها را در كنار صفحه آورده اس��ت. اما 
بسياری ديگر از حواشی در حكم نسخه بدل هستند و حال آنكه كاتب 
متن نس��خة خود را از روی اصل واحد استنس��اخ كرده و نس��خه های 
ديگری در كار نبوده اس��ت. بنابراين احتمال قريب به يقين آن اس��ت 
كه دگرس��انی های موجود در كنار صفحه ها تجديدنظرهايی اس��ت 
كه در جريان بازخوانی و ويراس��تاری مثنوی از س��وی خود موانا يا 
 دوس��تان نزديك وی مطرح ش��ده و آنها را در حاش��ية متن يادداشت 

می كرده اند.
 اما اينكه فرموديد مثنوی چاپ ما در حدود پنجاه بيت از مثنوی 
چاپ س��روش بيش��تر دارد اوا پنجاه بيت در شش دفتر مثنوی خيلی 
رقم مهمی نيست. اختاف از اينجاست كه دكتر سروش برخی از ابيات 
را كه در كنار صفحه ها نوشته شده به متن خود ملحق كرده و ما هم 
اين كار را كرده ايم و هر دو به حكم ذوق و دريافت خود، اما بر اساس 

ضوابطی اين كار را كرده ايم. دكتر سروش خود را تنها به يك نسخة 
قونيه محدود كرده بود و ما اين محدوديت را نداشته ايم.

 يكی از ويژگی های تصحيح  ش�ما اين اس�ت که کار 
را بر مبنای نسخه های پانزده سال نخست پس از پايان 

سرايش مثنوی انجام داده ايد.
بله، ما به س��راغ نس��خه هايی رفتيم كه در پانزده س��ال نخست 
رحلت موانا كتابت شده اند. آن طور كه  فرانكلين لوئيس گفته تعداد 
ابي��ات مثن��وی در برخی از نس��خه های جديدتر حتی به 42 هزار بيت 
می رس��د در حال��ی ك��ه مثنوی ما 25 هزار و 600 بيت اس��ت. من در 
مقدمة كتاب، تفاوت های ميان نسخة تصحيح خود با نسخة نيكلسون، 

گولپينارلی، دكتر سروش و دكتر عدنان را با جدول نشان داده ام.
 ش��ما به س��راغ هريك از ش��اهكارهای ادب فارسی، همچون 
ش��اهنامه يا ديوان حافظ هم كه برويد چنين اختاف هايی را خواهيد 
دي��د مث��ا تعداد ابيات حافظ در تصحي��ح قزوينی با آنچه در تصحيح 
خانلری يا سايه داريم متفاوت است. نسخه های مثنوی كه در پانزده 
س��ال نخست پس از موانا نوش��ته شده اند اهميت بسياری دارند. در 
آن س��ال ها حس��ام الدين چلب��ی و اصحاب كبار موان��ا زنده بودند و 
مثنوی دوبار در هفته به دنبال قرآن در خانقاه موانا خوانده می ش��د. 
مثنوی كتاب غريب فراموش ش��ده ای نبود و متن مقدس��ی ش��مرده 
می شد و دستبردهای خودسرانه در آن بعيد بود. البته حكم روزگاران 

بعدی جدا است.
حس��ام الدين چلبی در واقع مبدأ مثنوی و صاحب اصلی آن بعد 
از موانا به ش��مار می آيد. وقتی حس��ام الدين وفات كرد و ياراِن ُگزين 

موان��ا ه��م روی در نقاب خاك كش��يدند. ميدان برای كس��انی كه 
هوس می كردند ابياتی در همان وزن و آهنگ مثنوی به هم ببافند و 
آن ها را با كام موانا درآميزند خالی شد و از اين رو هرچه از دوران 
موانا بيش��تر دور می ش��ويم بر تعداد ابيات الحاقی در مثنوی افزوده 
می ش��ود. البته ما عاوه بر آن پانزده س��ال نخست، پانزده سال بعدی 
را هم در نظر گرفته ايم، س��طر به س��طر نس��خه های پانزده سال دوم 
را هم مطالعه كرده ايم و موارد اختاف را يادداش��ت كرده و در اختيار 

خواننده گذاشته ايم.
 شيوۀ تصحيحی که شما در مثنوی در پيش گرفته ايد، 
همان شيوه ای است که مرحوم عامه قزوينی در عرصۀ 
تصحيح متون پايه گذاری کرد. شما با عنايت به آن مكتب 

تصحيح متون، سراغ مثنوی رفتيد؟
آری، اصول تصحيح علمی انتقادی، ش��يوه ای تازه اس��ت كه در 
زمان های گذشته نبوده و تا پيش از مرحوم قزوينی كه پيشرو و پيشقدم 
اس��تفاده از اين نحوه تصحيح در كش��ورمان شد كسی را نداشتيم كه 
به اين ش��يوه به س��راغ متون قديمی ادبی برود. ما ريزه خواران خوان 

مكتب مرحوم قزوينی و محققان بعد از ايشان هستيم.
 زم�ان بس�ياری صرف تصحي�ح و مطالعه آثار موانا 
اعم از مثنوی، غزليات و آثار منثور او کرده ايد. شايد برای 
برخی از جوانان و حتی محققان اين سؤال مطرح باشد که 
ظاهر الفاظ شاعر معناگرايی همچون موانا چرا تا اين حد 
بايد مهم باشد؟ موانا خود تصريح کرده که اهل صوت و 
حرف و لفظ نيس�ت. اگر جوانی س�ؤال کند فايده اين همه 
دقت ورزی های مصححان روی الفاظ مثنوی چيست شما 

چه پاسخی می دهيد؟
با يكی � دو جمله نمی توان به اين سؤال پاسخ داد چراكه بحث 
گسترده ای است، محققی كه خواهان تصحيح متنی است می خواهد 
حتی اامكان به متنی برسد كه نزديكتر به اصل باشد و غرض از اصل 
چيزی اس��ت كه از قلم مؤلف صادر ش��ده اس��ت. راه رسيدن به معانی 
باطنی مثنوی هم در وهلة اول دسترسی به متن معتبر و قابل اعتماد 
و موثق اس��ت.  ش��ايد برای برخی مهم نباشد حافظ يا فردوسی دقيقًا 
چه گفته اند، اما برای اهل ادبيات اين مس��ائل اهميت بس��ياری دارد. 
تصحيح فعلی مثنوی، متنی تثبيت ش��ده اس��ت كه به گمانم با اعتماد 
و اطمينان بيشتری بتوان آن را خواند .شايد برای بسياری فرق ميان 
كلمات و حرف ها اصًا مهم نباشد، اين افراد مسلم است كه هيچگاه 
هم به س��راغ پاورقی های درج ش��ده در كتاب  نخواهند رفت اما برای 

اهل آن مهم است.
مصححان بزرگ زمانی دست به تصحيح متون کهن 
می زنن�د ک�ه در انج�ام آن ضرورتی ح�س کنند، برخی با 
توجه به شرايط سياسی و اجتماعی کشور و برخی ديگر 
هم با توجه به س�ير و س�لوک درونی خودش�ان. تصحيح 
مثن�وی از س�وی ش�ما را می توان محص�ول کدام يک از 

اينها دانست؟
اين كه من  به چه انگيزه ای دست به تصحيح مثنوی زدم چندان 
مهم نيست .عرض كردم مسئله اختصاص به مثنوی ندارد .اهل فن به 
سراغ هر متن كهنی كه می روند تاش می كنند تا به نزديك ترين و 
دقيق ترين متن از آن دس��ت پيدا كنند. مثًا درباره ش��اهنامه تمام هم 
و غمش��ان اين اس��ت به سراغ نسخه ای بروند كه بر اساس معيارهای 
علمی به متن اصلی نزديك تر باش��د. اما چرا ش��اهنامه مهم اس��ت؟ 
عده ای از بُعد ايرانيت و مليت به س��راغ ش��اهنامه می روند و برخی به 
لحاظ عاقه به زبان فارس��ی و جنبه های ادبی، برخی ديگر از منظر 
حماس��ه سرايی و قدرت فردوسی در سخنوری به شاهنامه می نگرند. 
درباب مثنوی هم همين گونه است، هر كسی از دريچة عائق خاص 
خود به س��راغش می رود. ش��ما شايد از منظر عرفان به بررسی مثنوی 
بپردازيد و فردی ديگر از منظر صنايع ادبی آن را بخواند. اگر در جمع 
شاعران فارسی زبان چند قلة شاخص داشته باشيم بی شك يكی از آنها 
مواناست، سروده های او نه تنها از منظر شاعرانگی بلكه از بعد عرفانی 
هم بی نظير است. بيراه نيست اگر بگوييم اوج عرفان ايرانی در مثنوی 
است. هرچند كه به شاعرانگی  موانا توجه كمتری شده و ما تازه در 
حال كشف آن هستيم، شگرد قصه گويی اش هم جای بحث بسياری 
دارد .همين كه می بينيم طی سال های اخير پايان نامه های متعددی 
در مقاطع مختلف دانشگاهی در خصوص موانا و آثار او نوشته شده 
گويای نكات تازه ای اس��ت كه جوانان در موانا و آفرينش های ادبی  
او يافته اند .موانا، با تنها 25 هزار و 600 بيت در مثنوی اش شناخته 
نمی شود. از مثنوی كه بگذريم نزديك به چهل هزار بيت هم غزليات 

از او باقی مانده كه اغلب اينها محصول نيمة دوم زندگی او است.

گفتگوبااستادمحمدعلیموحد

پله پله تا ماقات موانا



 

اين مقاله داراي ساختار زير است:
1. ستارگان:

در اي��ن بخ��ش، 26 زير � عنوان از موضوع علم 
نجوم در حوزة س��تارگان ك��ه در ديوان حافظ مطرح 
ش��ده اند با بيان ش��واهد و پيشينة ادبي به كار رفتة هر 

كدام در شعر فارسي، پرداخته شده اند.
2. سيارات:

در اين قسمت، 11 زير� عنوان از موضوع دانش 
اخترشناس��ي در گس��ترة سيارات كه در ديوان خواجة 
ش��يراز مطرح ش��ده اند با بيان مثال ها و پيشينة ادبي 
به كار رفتة هر كدام در ش��عر و ادب فارس��ي، بررسي 

و بازبيني شده اند.
3. ادبيات نجومي:

در اي��ن بخ��ش، 180 واژة كليدي ادبي كه به 
صنايع و آرايه هاي ادبي )استعاره، تشبيه، كنايه و...( 
در دي��وان حاف��ظ زيور و زينت ش��ده اند و نيز برخي 
واژه هاي عمومي رايج اخترشناس��ي و اخترگويي، به 
ترتيب حروف الفباي فارسي فهرست شده اند. بسيار 
روش��ن اس��ت كه واژه هاي تخصصي و اختصاصي 
علمي در جايگاه مناس��ب و مربوط خود آمده اند و به 
آنها پرداخته ش��ده اس��ت؛ از اين روي كوشش شده 

اس��ت تا حاوت معنا بر مالت تكرار مقدم باش��د. 
1. ستارگان

آفت��اب: واژة آفت��اب، 28 بار در ش��عر حافظ در 
دو معن��ي حقيق��ي و مجازي و به صورت تركيب ها و 

تعبيرهاي ادبي به كار رفته است. 
ارتفاع آفتاب گرفتن:

ز آفتاب قدح ارتفاع عيش مگير 
چرا كه طالع وقت آن چنان نمي بينم

ارتفاع )Altitude(: فاصلة هر ستاره اي از افق 
)چه افق شرقي و چه افق غربي( ارتفاع آن ستاره است 
و آن بر حسب درجه اندازه گيري مي شود. ارتفاع، اندازة 
بلندي هر چيز و يا هر جرم آسماني است و به سخن 
ديگر اندازة بلند شدن كوكب از افق تا سرسو )سمت 
الرأس( را ارتفاع كوكب گويند كه بيشينة مقدار آن 90 

درجه است. نقطة مقابل ارتفاع را انحطاط گويند.
گرفت��ن ارتف��اع از آفتاب، از ماه و از س��تارگان 
موضوع��ي نجوم��ي اس��ت كه در گذش��ته ب��ا ابزار 

اسطراب انجام مي شده است.

حافظ در اين بيت توصيه مي كند كه اي انس��ان 
ب��راي آنك��ه ش��ادماني خ��ود را تيره ننماي��ي، از قدح 
زندگي خود ارتفاع آفتاب را محاس��به مكن. زيرا چنين 
محاسبه اي از اين زمان شايد ارزش آن را براي تو نداشته 

باشد كه خودت را مشغول امور بي ارزش كني.
ارتفاع گرفتن از ديدگاه تنجيمي، دانستن ارزش 

و اهميت يك موضوع يا رفتار اس��ت. پيش��ينة ادبي 
ارتفاع گرفتن در شعر فارسي بر اين گزارش است:

منج�م به بام آمد از نور م�ي 
گرف�ت ارتفاع سط��راب ها
)منوچهري دامغاني(

گ�ر منج��م ب�راي او نگ�رد 
فكن��د ارتف��اع اسط��راب 
)سوزني سمرقندي(

طالع از ارتفاع ش�ب گيرن�د 

همه را همچو شب همي زايند
)مسعود سعد(

اوج كهكشان، حافظ گويد:
فلك چو جلوه كنان بنگرد سمند تو را 

كمينه پايگهش »اوج كهكشان« گيرد 
بروج، حافظ گويد:

شد از »بروج« رياحين چو آسمان روشن
زمين به اختر ميمون و طالع مسعود 
ب��روج فلك��ي )برج ه��اي دوازده گان��ه( از نظر 
نجومي تقس��يم هاي دوازده گانة منطقة البروج اس��ت 
كه هر بخش يك برج فركي ناميده مي شود. هر برج 
فلكي، نواري به طول 30 درجة قوس��ي هم راس��تاي 
دايرة الب��روج )دايرة مس��ير حركت ظاهري س��اانة 
خورشيد در آسمان( با عرض 16 درجه كه دايرة البروج 
ب��ه دق��ت مدار مبدأ و مياني آن اس��ت و هر برج تا 8 

درجة ش��مالي و 8 درجة جنوبي آن پهنا دارد. هر برج 
فلكي نمايندة 30 درجه حركت خورشيد بر دايرة البروج 
اس��ت كه به طور ميانگين با يك ماه خورش��يدي در 
گاه ش��ماري هجري شمس��ي هماهنگ است. از اين 
روي برج به معني ماه و به عنوان يك دوازدهم سال 
نيز گفته مي شود. از حدود 2000 سال پيش تاكنون، 
براي نام گذاري هر برج از نام صورت فلكي به نسبت 
منطبق با آن در منطقة البروج استفاده شده است. نام 
برج هاي دوازده گانه عبارتند از: 1.حمل 2.ثور 3.جوزا 
4.س��رطان 5.اسد 6.سنبله 7.ميزان 8.عقرب 9.قوس 
10.ج��دي 11.دلو 12.حوت. اين بيت ظاهر تنجيمي 
و باطن نجومي دارد. بروج، جمع مكس��ر برج اس��ت و 
در مفهومي نجومي آن در قرآن كريم به اين نشاني ها 
آمده اس��ت. آية 1 س��ورة بروج؛ آية 61 سورة فرقان؛ 
آية 16 سورة حجر و آية 78 سورة نساء. پيشينة ادبي 
واژة برج در ش��عر فارس��ي در بيت هاي زير كه همگي 

از خاقاني شرواني است، ديده مي شود:
شك�ل فل�ك دوازده ب��رج

زين قصر دوازده دري ساخت 
استاده ده و دو علم خوانش 

خورشي�د ده و دو برج دان�ش 
در دي��وان حاف��ظ، فقط يك ب��ار و در بيت گفته 

شده واژة برج به كار رفته است.
پروين، حافظ مي گويد:

نسبت رويت اگر با ماه و »پروين« كرده اند
صورت ناديده تشبيهي به تخمين كرده اند

رموز مستي و رندي ز من بشنو نه از واعظ
كه با جام و قدح هر شب نديم ماه و »پروينم«
پ��رو، پ��رن، پرون، پ��روز، پرويز، پرن��د و پارند 
همگي نام هاي ديگر فارس��ي پروين هس��تند كه از 
اوس��تا گرفته ش��ده است. عربي آن ثريا و اسم مصغر 
ثروي اس��ت. تصغير ثريا به دليل خردي ستارگان آن 
اس��ت. س��تارگان پروين را 6 تا 7 عدد گفته اند كه با 
چش��م غيرمسلح نيز مي توان آنها را ديد. ناصرخسرو 

بر شمار 7 ستاره باور دارد و سروده است:
پروين چو هفت خواهر خود دايم 

بنشسته اند پهل�وي يكديگر 
زين صورت خوب خويش بنديش 

با هفت نجوم همچو پروين 
انوري ابيوردي نيز شمار ستارگان خوشة پرويني 

را 7 ستاره مي دانند:
ز تيغ كوه بتابيد نيمه شب پروين 

چنان كه در قدح اجورد هفت درر 

بزرگان
ضمیمه فرهنگی روزنامه اطاعات
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 شكار شاهپور عليرضا
اولين معدن زغال سنگ در ايران به وسيله يك 
مهاج��ر ارمني به نام آرس��ن در گاجه احداث ش��د. او 
چون س��رمايه كافي نداش��ت با پدر من ش��ريك شد. 
ش��ناخت و تش��خيص معدن زغال نياز به متخصص 
دارد كه از س��طح زمين رگه هاي زغال را شناس��ايي 
كن��د و به وس��يله چاه در عمق ك��م و تونل در اعماق 

زمين استخراج شود. 
زغال س��نگ را به وس��يله قاطر به فش��م حمل 
مي كردند از آنجا با كاميون به تهران مي بردند. مصرف 
زغال سنگ در مرحله اول سوخت ذوب آهن با حرارت 
فوق العاده اي كه دارد به مصرف مي رسد. در مراحل بعدي 

هم آهنگران و ريخته گران از آن استفاده مي نمايند. 
در دوران رضا ش��اه در ك��رج كارخانه ذوب آهن 
ب��ه وس��يله آلماني ها مقدماتش فراه��م و بيش از 80 
درص��د آن احداث ش��ده بود. با ش��روع جنگ جهاني 
دوم با اعمال نفوذ انگليس آنجا متوقف و ويران ش��د. 

م��ن در زم��ان دانش��جويي در كرج باره��ا آن را ديده 
ب��ودم. پدرم به لحاظ آش��نايي به مع��دن با كدخداي 
محلي آش��نايي داشت.  يك شب در شمشك مهمان 
كدخدا چراغعلي بوديم. پس از صرف شام در يك اتاق 
نزديك در ورودي ساختمان استراحت نموديم. محل 
س��كونت كدخدا در قس��مت آخر ايوان تعدادي اطاق 
مش��رف به باغ بود. در آخر اطاق كدخدا و خانواده اش 
خوابيده بودند. نيمه شب ساعت 4 بامداد بود كه صداي 
كوبيدن در ش��نيده ش��د و به كرات در به صدا آمد ولي 

كسي در را باز نكرد!
 به پنجره اطاق ما كه به محوطه خارج باز مي شد 
به ش��دت ضربه زده ش��د به طوري كه شيشه و پنجره 
شكس��ته شد. من و پدرم برخاسته و نشسته بوديم كه 
يك ش��خصي با ته تفنگ پنجره را شكس��ت و وارد 
اطاق شد و با چراغ قوه اي كه در دست داشت، سئوال 
كرد: كدخدا كجاس��ت؟ پدرم گفت: آخر آن راهرو! او 
با كلمات ناس��زا به آن س��مت رفت تا اطاق كدخدا را 
پيدا كرد. فرياد شخصي آمد و مي گفت ياا، صبح شد 
قاطرها را حاضر كنيد. بعد صداي خروج آنها به گوش 

رسيد.  صبح كه برخواستم، ميز صبحانه را آماده كرده 
بودند. كدخدا گفت ديش��ب بي خواب ش��ديد؟ سئوال 
ش��د چه خبر بود؟ گفت: ش��اهپور عليرضا براي شكار 
آمده بود، قاطر براي ش��كار مي خواست. طول نكشيد 
راننده او كه در اتومبيل خوابيده بود س��ر ميز صبحانه 
نشست و گفت: او تمام راه فرياد مي كرد سريع برو با 
اين جاده تازه تاس��يس كه براي حمل زغال از معادن 
دولتي احداث شده بود.  مي گفت من مرگ را به چشم 
ديدم. لحظه اي نگذاشته بود كه سر و صدا از بيرون بلند 
شد و شاهپور عليرضا وارد شد و آمد سر ميز صبحانه. 
او ي��ك نان محلي لواش را برداش��ت، يك قالب كره 

روي نان گذاشت بعد هم پنير اضافه كرد.
ظ��رف عس��ل را ه��م روي آن ريخت و به طور 
س��رپا ش��روع كرد به خوردن، ضمن آنكه مي خورد به 
كدخ��دا مي گفت: بيا! ما ه��م بدنبال آن وارد محوطه 
بيرون شديم و ديدم روي دو قاطر 4 شكار گوزن آهو 
بچه آهو بود. بعد شكار را در صندوق گذاشته بودند و 
او با فحاشي گفت: چرا صندوق گذاشته ايد؟ به كدخدا 
 گفت: برو طناب بيار.  با طناب يك گوزن روي س��پر 

جلو و يك آهو روي س��پر عقب بس��تند به طوري كه 
پ��اي ش��كار آويزان بود و يك آه��و را در صندوق جا 
دادند و بچه آهو كه رسيد رو كرد به كدخدا كه تماشا 
مي ك��رد گفت:  كدخ��داي بي غيرت! بيا اينهم زهر مار 
كن مال تو! كدخدا تعظيم و تش��كر كرد پس از اتمام 
كار رو كرد به راننده گفت: كار دارم سريع حركت كن 

و رفت صندلي عقب اتومبيل خوابيد. 
ش��كارها را روي س��پر به لحاظ خودنامي بسته 
بود. نهار كباب مفصل تدارك دادند و مهماني برگزار 
ش��د. چند س��ال بع��د روزنامه ها نوش��تند هواپيماي 
ش��اهپور عليرضا در دامنه  كوه البرز س��اقط شد و چند 
روز نتوانستند جنازه او را پيدا نمايند تا آنكه پسر عموي 

پدرم از كارگران سئوال كرده بود. 
آن ش��ب صداي هواپيما ش��نيديد؟ گفته ش��د: 
ص��داي هواپيم��ا و برخورد آن را ديدي��م. كارگران را 
فرستاد در دامنه كوه البرز محل سقوط هواپيما را پيدا 
كردند. ش��اهپور عليرضا متاش��ي شده بود و قسمت 
اعظ��م بدنش نصيب اش��خورها و گرگ ش��ده بود. 
قس��متي از بدنش را آوردن��د تحويل ژاندارمري دادند 
چون جنازه را گزارش داده بودند كارگران معدن زغال 
سنگ پيدا كردند، از طرف دربار يك تقديرنامه به نام 

پسر عمو صادر شده، قدرداني كرده بودند.

92 سال خاطره/9

نجوم در ديوان حافظ
زآفتابقدحارتفاععيشمگير

 ادامه دارد

 احمد نكويي

  سيد حجت الحق حسيني



جـهـان
ضمیمه فرهنگی روزنامه اطاعات
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حاليا با انتشار مجموعه حاضر بارقه اميدي دميده 
كه از اين پس در كتاب ها و دفاتر و جنگ هايي از 
اين قبيل، نام حسن نيك منش به سان بسياري از 
شاعران نوپرداز و نوانديش ديار شمس و نظامي 
و ش���هريار جاي خود را باز مي يابد و آيندگان و 
سرايندگان سروده هاي او را با شوق و ذوق خواهند 

خواند و نام او را ياد خواهند كرد. 
   شعرهاي نيك منش رنگ و بويي از شعرهاي 
شاعران بزرگ دارد. شعرهاي شاعران، نويسندگان 
و موضوعات مطرح زمانه ماست و بزرگاني چون: 
شهريار، اخوان ثالث، ناتل خانلري، صمد بهرنگي، 

شاملو، منوچهر آتشي، ملك الشعراي بهار.
   از آن او با س���نگ خارا سخن گفتم/ 24 

چشمه و سنگ، ملك الشعراي بهار
   اسب آشفته يال/ 20، اسب سفيد وحشي 

من، منوچهر آتشي
   به عقاب شكسته بال/ 52، عقاب خانلري

   ديري ست/ 98،آرش كمانگير
   عقاب/ 109، عقاب خانلري

   كوه تو بودي/ به ميرزاي شاعر، )در  جستجوي 
پدر( شهريار

   ماهي گريز/ 129، ماهي س���ياه كوچولوي 
بهرنگي

   من اينجا/ 133، شعر شاملو
   مِه/ 137، زمستان اخوان

شهريار در شعر: در ماتم پدر
   از كرده هاي خود با پدر كه همه از غفلت 

جواني بود پشيماني مي كند:
گفتم عصاي دست تو باشم ولي چه سود/ پايم 

به ِگل فرو شده، خاكم به سر پدر.
كوه ار شوم به صبر و توانايي و شكيب/ داغ 
تو كوه را بش���كافد كمر پدر. "كليات، انتشارات 

سعدي، ص324" 
س��رانجام ش��هريار رفتن پدر را نوعي رهايي از 
تنگنايي حادثه  و هم از بي وفايي و صرف نظر كردن 
خود از پدر مي داند و از اينكه پيش از فجر ش��ب قدر 

سوي عرش پر مي گشايد شادمان است.  
داري فراز عالم باا مقر پدر

در جستجوي پدر به دلتنگ غروبي خفته بيرون 
زدم از در/ در مشت گرفته مچ دست پسرم را/ هم در 
وطنم بار غريبي بس��ر دوش/ كوهي است كه خواهد 
بش��كافد كم��رم را/... يكباره ق��رار از كف من رفت و 
نهادم/ بر سينه ديوار در خانه سرم را/ صوت پدرم بود 
ك��ه مي گف��ت چه كردي؟ در غيبت من عائلة دربدرم 
را/ حرفم به زبان بود ولي سكس��كه نگذاش��ت/ تا باز 
دهم شرح قضاء قدرم را/ في الجمله شدم ملتمس از 
در ب��ه دعائ��ي/ كز حق طلبد فرصت صبر و ظفرم را/ 
اشكم به طواف حرم كعبه چنان گرم/ كز دل بزدود آن 
همه رنگ و كدرم را/ ناگه پسرم گفت چه مي خواهي 
از اين در/ گفتم پس��رم بوي صفاي پدرم را. "كليات 

ديوان سعدي، قطعات، 350".  
   در شعر: 

اي واي مادرم، شهريار باز ياد از پدر مي كند: 
انص��اف مي دهم كه پدر رادمرد بود/ با آن همه 
درآمد سرشارش از حال/ روزي كه مرد روزي يك 
س��ال خود نداش��ت/ اما قطارهاي پر از زاد آخرت/ وز 

پي هنوز قافله هاي دعاي خير...
   حس��ن نيك من��ش با عنوان: ت��و كوه بودي، 
ي��ادي از پ��در خود � ميرزا ش��اعر � مي كند كه قابل 

تعمق و تأمل است.
با قامتي بلند و برف پيري بر سر

 با دلي گرم، اما 
كه شانه هاي مهربانت

بالش سنگ هاي تنهايي ام بود...
هرگز نديدمت

در زير بار زندگي
لب را به ِشكوه گشايي

اين بار گران را
تنها به دوش خويش كشيدي،

حسرتا!
كه من سال ها

در روياي سخت ترين كوه ها سوختم
غافل از اين حقيقت پيدا

 كه كوه تو بودي!
اكنون مرا اندوهي ست در دل

كه ترا
خدمتي بايسته نكردم.

  شعر: اسب آشفته يال، نيك منش يادآور، اسب 
س��فيد وحش��ي،  منوچهر آتشي اس��ت. هر دو ضمن 
روش��ن س��اختن وضع نابس��امان خويش به نتيجه 
هم س��ان مي رس��ند كه همانا رسالت شاعر مردمي و 
اجتماعي معاصر اس��ت و آن نشان دادن آينده روشن 
و زدودن نوميدي و تاريكي هاس��ت و س��وار بر اسب 
نجيب و وفادار به مردم خود و تاراندن ناسره هاي زر 
دوستان مزدور و در برخورد با معامله گراني كه منافع 
وط��ن و مردم خود را ب��ا منافع خود و صنف خويش، 
خير و صاح كش��ور و مردم را به معامله تهاتر دس��ت 
مي يا زند. نمونه هايي از س��روده هاي هر دو ش��اعر را 

مي آوريم: 
اسب سفيد وحشي،

بر آخور ايستاده گران سر:
انديشناك سينه مفلوك دشتهاست.

اندوهناك قلعه خورشيد سوخته است.
با سر غرورش: اما دل با دريغ، ريش

عطر قصيل تازه نمي گيردش به خويش...
 اسب سفيد وحشي اما گسسته يال،

انديشناك قلعه مهتاب سوخته است،
گنجشك ها گرسنه از گرد آخورش،

پرواز كرده اند.
ياد عنان گسيختگي هاش:

در قلعه هاي سوخته ره باز كرده اند."راهيان شعر 
امروز"، داريوش شاهين. 

 اسب آشفته يال
... سواري تنها به ميدان درآمد

با اسبي خسته و شمشيري شكسته،
شبانگاهان، اسب خسته باز آمد

با خط اشك گوشه چشمانش
بي سوار و شوريده سر،

در اسب بي سوار به سوءظن نگريستيم
اسب آشفته يال، اما

نه توبره كاهي بود و نه كيسه زر.
   حس��ن نيك منش، در قطعه ش��عر: به عقاب 
شكسته بال � با اينكه در رثاي استاد جليل كتيبه اي به 
پير پهلوان كوهنورد ايراني مقيم آلمان هديه كرده كه 
در يك��ي از كوهنوردي هاي خود دچار حركت عظيم 
بهمن��ي گش��ته و در بهم��ن درغلطي��د و فرو رفت و  
فرو خفت. عليرغم شكس��ته بال نش��ان دادن عقاب 
نمي خواهد قدرت طبيعي و س��زاوار او را دس��ت كم 

گيرد چنانكه قدرت سازنده آدمي را. 
 ... عقاب را غريزه قدرت پرواز مي دهد

انسان را انديشه بر اوج مي رساند
نه ساق و ساعد پواد

تو با "بال شكسته ات"!
بااتر از هر پرنده اي پرواز مي كني

و نامت بر تخته س��نگ هاي خاطره در هر كوه 
پيداست. 

   در قطع��ه ديگ��ري ب��از ب��ا ن��ام � عقاب � كه 
ترجمه اي است از شعر آلفرد لُرد تني سون از انگليسي، 
داستان � عقاب � ناتل خانلري را ياد مي نمايد. عقاب 
خانلري بعد از فرود زش��ت و پلش��ت و بازگو كردن 
مش��كل خود با زاغكي بداندام و ش��كم آكنده ز گند و 

مردار، و شنيدن تعريف و توصيف از زاغك كه:... 
زاغ گفت از تو درين تدبيري

عه�د كن تا سخنم بپذي�ري
   زاغ��ك از خاصي��ت م��ردار و دل به نش��يب 
داش��تن و گن��د و م��رداب را بهين درمان دانس��تن؛ 
گف��ت و گف��ت و عقاب را ب��ه: خانه اي در پس باغي 

كه داش��ت دعوت نمود.  
آنچه زان زاغ چنين داد سراغ/ گندزاري بود اندر 

پس باغ/ خوان گس��تردة الواني هست/ خوردني هاي 
فراواني هست.

   زاغك س��پس از بوي بد، معدن پش��ه،  اش��ه 
و گن��د، تعارف ه��ا مي كند و اص��رار مي كند و به به ها 
مي گوي��د. س��رانجام عقاب اين خواري را يارس��تن 

نتوانست.  
گفت كاي يار ببخشاي مرا/ سال ها باش و بدين 
عيش نياز/ من نيم در خور اين مهماني/ گند و مردار 
ت��را ارزان��ي/ گر بر اوج فلكم بايد مرد/ عمر در گند به 
سر نتوان برد/ شهپر شاه هوا اوج گرفت/ زاغ را ديده 
بر او ماند شگفت/ سوي باا شد و بااتر شد/ راست 
با مهر فلك همس��ر ش��د/ لحظه  اي چند بر اين لوح 

كبود/ نقطه اي بود و سپس هيچ نبود ... 
   عق��اب، در ترجم��ه نيك من��ش ديناميك ت��ر 
و پرمحت��وا و كاري ت��ر از عق��اب خانل��ري و عق��اب 
ناصرخسرو كتاب هاي دوران تحصيلي ماست. روزي 
ز سر سنگ عقابي به هوا خاست/ بهر طلب طعمه پر 

و بال بياراست/ نمايان تر مي شود.
»عقاب«

با پنجه هاي خميده                                 
بر تخته سنگ مي اندازد چنگ

پر مي گشايد تا خورشيد             
در سرزمين دوردست
دنياي اجوردش      

دربرگرفته تنگ   
و زير پاي او/ درياي پرش��كنج/ تن روي ماس��ه 
س��احل مي س��ايد/ از ديواره هاي ك��وه نظر مي دزد/ 

وآنگاه چون آذرخش/ فرود مي آيد/ 109
ماهي گريز

   ماهي نيك منش هم اگرچه فلس��فه و تعبير و 
تفسير ماهي سياه كوچولوي بهرنگي را ندارد اما ماهي 
گريز، هم � ماهي اي نيست كه ُدم به تله دهد و بهر 
طل��ب طعمه به دام هر صيادي گرفتار آيد. اگر ماهي 
س��ياه كوچولو مي خواهد خود را به دريا رساند، ماهي 
گريز، كه انسان گرفتار آمده در زرق و برق و در واقع 
از تعفن فاضاب و گرد دانه و گره ترافيك و زندگي 
در كانش��هرهاي س��وخته از تاب و تب آلودگي هاي 
امروزي مي سوزد و دست  و پا مي زند مي خواهد خود 

را به � زال كوهساران �  رساند. 
نه ُتنگ بلورين ش��ادم مي كند/ نه قفس زرين/ 
از بركه ه��اي تعفن بريده ام/ و ماهي گريز جانم را/ از 
س��نگي به س��نگي مي جهانم/ تا در زال كوهساران 

رويين تن شوم. 129
  ِمه: در اين س��روده هم نوعي يادآور زمس��تان 

اخوان است.
نرماي مه/ پرراز و دودناك/ از راه مي رس��د، بر 
كوه و دش��ت و دره پرده اس��رار مي كش��د، بيراهه را ز 
راه/ ره را ز چاه/ در را ز دره تشخيص نيست/... بگذار 
آفتاب برآيد تا همرهان خسته بدانند/ ره بر چكاد كوه 

نزديك است.
   ش�اخه نو دميده و پرجوانه بر درخت 

برومند شعر
   پايان سخن اينكه تك تك سروده هاي حسن 
نيك من��ش از محت��واي قوي اجتماعي و سرش��ار از 
رگه هاي��ي از بارقه اميد به زندگي روش��ن و ش��فاف 
و چ��ه آگاهان��ه و ب��ا وجاه��ت و اعتب��ار اجتماعي و 
فرهنگي فرداي آدمي را به حركت و جستن و يافتن 
مي خواند تا به نوميدي و ايستايي، اينجاست كه شاعر 
وايت نشين دور از انجمن ها و محفل ها و نشست و 
برخاس��ت هاي تهران و كان شهرها به سان چراغي 
ول��و خ��رد و كوچك مي خواهد مردم��ش را همراه با 
آرزوهاي صاف و ش��فاف خويش��تن به كوه ها و قلل 
بس بلن��د و مرتفع كه خود در زندگي اش به آن وفادار 
مان��ده راهنم��ا و ب��ا خود همگام گردان��د و اين گفتة 

شهريار را ياد آرد كه:
گرچه محتاجيم، چش��م اغنيا بر دست ماست � 

هر كجا ديديم آب از جوب به دريا مي رود .

در بـزم سـرخوشــان
دربارهمجموعهشعرحسننيكمنش/3

 دكتر سيروس برادران شكوهي
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 سرایه

تهران/ عکس از : برنا قاسمی 

12 دي ماه 1357
* )سنندجـ  سه شنبهـ  1357/10/12(

شهر سنندج طي يكماه اخير چهره ناآرامي داشت و 
طي برخوردهاي ماموران و تظاهركنندگان 17 نفر كشته 
و بيش از 85 نفر مجروح شدند.طي اين مدت ساختمان 
15 شعبه بانك و تمام مغازه هاي مشروبفروشي و يك عتيقه 
فروشي به آتش كشيده شد.همچنين يكي از وقايع مهم 
شهر سنندج فرار زندانيان اين شهر از زندان شهرباني بود 
كه طي آن 2 نفر از زندانيان كش���ته و 15 نفر از ماموران 
و زندانيان مجروح ش���دند و نزديك به 200 زنداني فرار 
كردند.فرار زندانيان در ساعت 11 شب پنجم ديماه پس 
از آتش كشيدن زندان صورت گرفت.اكثر زندانيان فراري 
توس���ط ماموران مجددا دستگير و زنداني شدند و گفته 
مي شود 8 زنداني موفق به فرار گرديدند.امروز شهر سنندج 
آرام بود و مردم از نظر مايحتاج زندگي خصوصا نفت و 

گاز در مضيقه هستند.
* آباده )سه شنبه 12 دي(

ديروز � دوشنبه 10/11� در آباده تظاهرات گسترده اي 
انجام گرفت و در پايان خانه هاي دو مامور ساواك و يك 
پاسبان و انبار پپسي كوا به آتش كشيده شد.در جريان اين 

تظاهرات يك نفر مجروح شد.
* )كرمانشاهـ  سه شنبهـ  1357/10/12(

راديو كرمانشاه ديشب در برنامه  خبري خود اعام 
كرد كه طي حوادث 2 روز گذشته اين شهر 22 نفر كشته 

شده اند و تعداد مجروحان را 117 نفر ذكر كرد.
اين خبر در حالي پخش شد كه شاهدان عيني عقيده 
دارند تعداد كشته شدگان حدود يكصد نفر و مجروحان 
بيش از 300 نفر است.خبرنگار ما از كرمانشاه گزارش داد 

كه ديروز و امروز نيز شهر كرمانشاه ناآرام بود.
* رفسنجان 57/10/12ـ 

امروز علي مسيحا ش���هردار رفسنجان در مقابل 
خانه اش هدف گلوله شخص يا اشخاص ناشناسي قرار 
گرفت و بقتل رس���يد. در جريان تيراندازي يك كارمند 

شهرداري نيز هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد.
ضمنا ديروز يك پاسبان در رفسنجان با گلوله به قتل 
رسيد و در تظاهراتي نيز كه روز 57/10/10 در رفسنجان 
رويداد بر اثر برخ���ورد ماموران با مردم يك نفر بنام اكبر 
مقيمي كشته ش���د و 6 نفر مجروح شد.امروز )سه شنبه  
10/12( اجتماع در مسجد »حكيم« اصفهان برگزار شد. 

مغازه هاي اصفهان همچنان تعطيل است.
آبادان )سه شنبه 12 دیماه(

آبادان در روزهاي اخير شاهد تظاهرات پراكنده اي 
بود ديروز دوش���نبه يازده ديماه در خيابان »اميري« آبادان 
عده اي شيشه هاي بانك بيمه ايران را شكستند و اثاثيه آنرا 
آتش زدند. ضمنا در همين خيابان شيشه هاي شعبه بانك 
صادرات و بانك ملي نيز شكس���ته شد. و نيز بانك ايران 
و خاورميانه و چند بانك ديگر در ايستگاه چهار تا شش 
»شاه آباد« در بازار »فيه« به آتش كشيده شد و چند اتومبيل 
و يك وانت شركت ملي نفت طعمه حريق گرديد. طي 
اين روزها تانكهاي ارتش در چند نقطه حس���اس شهر 

موضع گرفتند. 
خرمشهر )10/12(

خرمشهر نيز روزهاي ناآرامي را پشت سر گذاشت 
كه طي آن ش���ركت تجارتي فيروز در خيابان »ميانيان«، 
اتومبيل جيپ مديرعامل جمعيت شير و خورشيد سرخ 
خرمش���هر و يك اتومبيل جيپ به آتش كشيده شد و 

شيشه هاي چند بانك شكست.
تبریز )سه شنبه 10/12(

* تبريز � بعدازظهر سه ش���نبه دوازدهم ديماه يك 
فروند هواپيماي مسافربري شركت هواپيمايي ملي ايران 
كه با تعداد زيادي مسافر از فرودگاه مهرآباد تهران به قصد 
خروج از كشور پرواز كرده بود با اطاعي كه به مقامات 
ارتشي فرودگاه تبريز داد شد وسيله هواپيماهاي فانتوم 
پايگاه نيروي هوايي تبريز مجب���ور به فرود در فرودگاه 
اين شهر شد.هواپيما در انتهاي باند فرودگاه پايگاه نيروي 
هوايي تبريز به زمين نشس���ت و بافاصله به محاصره 
ماموران درآمد تا اينكه حدود س���اعت 3 بعدازظهر با 
اسكورت هواپيماهاي نظامي به تهران بازگردانده شد.در 
فرودگاه تبريز به هيچكس اجازه نزديك شدن به هواپيما 
داده نشد و از خروج مسافران آن نيز جلوگيري بعمل آمد.

در پي اين ماجرا گفته شد عده اي از آمريكائيان با اين 
هواپيما قصد خروج از ايران را داشته اند.

چند تن از سرنشينان هواپيما پرويز قريب افشار و 
اعضاي خانواده اش بودند.

داستان بخارا، سمرقند و َمرو 
دولت مسكو يكم ژانويه 1925 و درست سه سال پس از 
اعام تبديل نام »روسيه شوروي« به »اتحاد جماهير شوروي« و 
تقسيمات دست ساخت بر پايه معتقداِت جهان وطنی و رسيدن به 
هدِف وجود يك كنفدراسيون جهانی با يك دولت )نوعی جامعه 
مشترك المنافع( بخارا، سمرقند، َمرو )مری( و ساير مناطق شمالی 
خراسان بزرگتر را كه َمهد و پاسدار زبان و ادبيات فارسي، فرهنگ 
و تمدن ايراني بوده اند از هم جدا كرد و بخشی از مردم تاجيك 
)پارسي زبانان، ايرانی تباران، غيرعربان و غير آلتائيك ها و ُغزها( 
مناطق شمال شرقی خراسان بزرگتر را به نام منطقه خود مختار 
بدخشان از مرزهاي ايران دورساخت تا به انديشه يكپارچه شدن 
با ايران و افغانستان و احياء »ايران زمين« نيافتند. با همين سياست 
كه 65 سال بعد ثابت شد كه اشتباه بود، دولت مسكو درهمان دهه 
مناطقي از قفقاز جنوبي )اَران( را كه قبا طبق قراردادهاي گلستان 
و تركمن چاي از ايران جدا س���اخته بود »جمهوري آذربايجان« 

ناميد.
اعدام همدستان پيشه وري 

23 افسر پيشين كه در طول تجزيه طلبي جعفر پيشه وري 
به شكلی با او همدستی داشتند كه وی به تصميم و طبق نقشه و 
سياست استالين و با حمايت نيروهاي شوروي مستقر در ايران 
دست به اين كار زده بود 12 دي ماه 1325 اعدام شدند. جرم آنان 
خيانت به ميهن با اقدام برضد يكپارچگي آن و همكاري با عوامل 
بيگانه و آلت اجراي سياس���ت يك دولت خارجي شدن بود. 
دادگاهي كه اين عده و شمار ديگري را محاكمه كرد 25 آذرماه، 

چهار روز پس از پايان غائله تشكيل شده بود.
س���ختگيري در مورد غيرنظامياني كه ب���ا تجزيه طلبان 
همكاري كرده بودند كمتر بود به گونه اي كه از 148 نفري كه در 

آذرماه محاكمه شده بودند تنها سه نفرشان اعدام شدند .
تغيير مسير تاريخ روم

ژنرال وسپاس���يانوس فرماندار متصرفات شرقي روم و 
 فرمانده لژيون هاي رومي مستقر در مصر امپراتوري ويته ليوس را 
غير قانوني اعام داشت و سپس از دولت ايران براي برانداختن 
 وي كمك خواس���ت. امپراتوری ايران با تصويب سناي خود 

�  مِهِستان � وعده اعزام چهل هزار سوار را به وسپاسيانوس داد.
وسپاسيانوس با اتكاء به اين وعده، با لژيونرهاي خود عازم 
ايتاليا شد و پس از شكست دادن نيروهاي وفادار به »ويته ليوس« 
وارد شهر ُرم شد و سنای روم رأی به امپراتور شدن او داد. موّرخان 
تاريخ عهد باستان اظهار نظر كرده اند كه اگر وعده دولت اشكاني 
ايران نبود، وسپاسيانوس جرأت لشكركشي به ايتاليا را به خود راه 

نمي داد و مسير تاريخ روم تغيير نمي كرد.

وه وه كه قيامتس���ت اين قامت راست
با س���رو نباش���د اين لطافت كه تراس���ت

ش���ايد كه تو ديگر ب���ه زيارت نروی
تا مرده نگويد كه قيامت برخاست
سعدی

*در زندگي حقايقي هست كه مي شود فهميد 
ولي نمي توان فهماند.

آل پاچينو

*كاري كه س���هل و آس���ان انجام شود، 
خوشبختي به همراه ندارد.

رابين
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ح�ل 2369        

 

داروي ماليدني 

قيمت بازاري

عمومي تر  از ادات پرسش

شبگرد و پاسبان

نيتروژن

بازرگانان

نشانه مفعولى

زودرنج و عاطفي

آشكار كردن

فرو رفتن

گلزن سابق 
رئال مادريد

پيمودن

كنايه از جاسوس

جانشين او

از بنادر انگليس 

شهرها، وعده گاه
جمع مدينه

زير قرآني
م

م

ب

ع

عنصري
 رسانا

زاپاس

ناگزير 

نام قديم بابل 
باغ هابي دليل  سرمربي 

موفق پديده

شاهي، سبزي 
خوردني

توليد نسل 

ح�ل
4882

شهري در كرمان

بندري در فرانسه
چهار چرخه

سركش و ناآرام

پند بزرگان

 وقایع  مربوط به انقاب از روزنامه اطاعات روزهای
 16 و 17 دی نقل شده است.

چهل سال

از 15 آبان تا 16 دی1357 به دليل اعتصاب روزنامه نگاران 
در همراهی با انقاب ،روزنامه اطاعات منتشر نشد.


